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Prof. Dr. Hasan USLU Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Türkiye 

Dr. Kerem KINIK Türk Kızılay Genel Başkanı Türkiye 

Doç. Dr. Lütfü Savaş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya 

Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI TRT Genel Müdürü Türkiye 

Prof. Dr. Muhsin KAR Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Türkiye 

Prof. Dr. Naser SAHİTİ Prishtina Üniversitesi Rektörü Kosova 
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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar 

Kurulu Üyesi 
Türkiye 

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Türkiye 

Sabahattin DÜLGER MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Türkiye 

Prof. Dr. Safar NASROLAHZADEH 
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Düzenleme Kurulu Başkanları 

Kişi Kurum Ülke 
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Prof. Dr. Fadıl HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Kuzey 
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Doç. Dr. Abdurashid JABBAROV Semarkant Devlet Üniversitesi Özbekistan 

Doç. Dr. Savaş KARAGÖZ Aksaray Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Emine YAMAN Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi Bosna-Hersek 
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Kişi Kurum Ülke 

Arş. Gör. Kadir COŞKUN Kastamonu Üniversitesi Türkiye 

Öğr. Gör. Ali ATEŞ Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Türkiye 
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Kişi Kurum Ülke 
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Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN Ahi Evren Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Namık Kemal Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Asuman Seda 

SARACALOĞLU 

Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Bilal DUMAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK 
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Üniversitesi 
Türkiye 

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Bartın Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Erdoğan KÖSE Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Erdal Hamarta Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr.Fatma Ebru ikiz Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr.Fuat Tanhan Van yüzüncü yıl üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İlyas DOĞAN Gazi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa TALAS Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Nadim MACİT Ege Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Elchin SULEYMANOV Azerbaycan Üniversitesi Azerbaycan 

Prof. Dr. Kaya YILDIZ Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU Marmara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye 
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Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 
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Prof. Dr. Bülent BAYRAM Kırklareli Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Trakya Üniversitesi Türkiye 
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Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Nevin ERGAN Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ Bartın Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa KOÇ Düzce Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Orhan DERMAN Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Oğuz Serin Lefke Avrupa üniversitesi KKTC KKTC 

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Sefa BULUT İbn Haldun Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Üsküdar Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Sırrı AKBABA Üsküdar Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Suat ÜNLÜ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Tayyip DUMAN Bozok Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Tamara GURTUEVA Yeditepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Gazi Üniversitesi Türkiye 
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Doç. Dr. Cüneyit AKAR Uşak Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL Gazi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Erdal AKSOY Gazi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Firdevs Savi ÇAKAR Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye 
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Doç. Dr. Ethem YEŞİLYURT Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Metin DENİZ Bartın Üniversitesi  

Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin Lefke Avrupa üniversitesi KKTC Türkiye 

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR Ankara Üniversitesi KKTC 

Doç. Dr. Raşit KOÇ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Behçet ÖZNACAR Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Mustafa KAYA Cumhuriyet Üniversitesi KKTC 

Doç. Dr. Sadık Yüksel SIVACI Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Sevilay YILDIZ Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Üyesi Yakup DOĞAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Durmuş ÜMMET Marmara Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Mehmet MUTLU Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Yalçın BAY Anadolu Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Ümmügülsüm 

CANDEĞER 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkiye 
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Kişi Kurum Ülke 

Doç. Dr. Resul BAĞI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Muammer ERGÜN Kastamonu Üniversitesi Türkiye 

Doç . Dr. Cengiz BUYAR Manas Üniversitesi Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Tuğçe ERDAL Bozok Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Halil UZUN Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Mamatali MURZAEV Manas Üniversitesi Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yavuz 

Ercan GÜL 

Manas Üniversitesi Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Canan 

Olpak KOÇ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Hamdi 

KORKMAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Sami ACAR Gazi Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi. Başak BAĞLAMA Yakın Doğu Üniversitesi KKTC 

Dr. Öğretim Üyesi Gökay KELDAL Malatya İnönü Üniversitesi Türkiye 

Dr. Cemile HASANOVA Azerbaycan Devlet Iktisad Universitesi Azerbaycan 

Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bumin 

ÖZASLAN 
Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Gürcan ŞEKER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Nusrettin 

ILMAZ 

Erzincan Binali Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi. Gizem AKCAN Bartın Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE Sabahattin Zaim Üniversitesi  

Ord. Prof. Dr. Abel 

MUHARREMOV 

Bakü Devlet Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Elçin BABAYEV Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Türkiye 

Prof. Dr. Farhad RAHMANOV Azerbaycan Devlet Iktısad Üniversitesi Azerbaycan 

Ord. Prof. Dr. Aydın KAZIMZADE 
Bakü Devlet Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı 
Azerbaycan 

Ord. Prof. Dr. İsa HƏBİBBƏYLİ Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Azerbaycan 

Prof. Dr. Alikram ABDULLAYEV Devlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 

Prof. Dr. Asəf ZAMANOV 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

Elmi İşlər üzrə Prorektoru 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Buludxan XƏLİLOV 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Filoloji Fakültesi Dekanı 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Cəfər CƏFƏROV 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Rektörü 
Azerbaycan 
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Prof. Dr. Elçin MEMMEDOV 
Bakü Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dekanı 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Hüseyin ASKEROV 
Bakü Devlet Üniversitesi Dil ve Edebiyat  

Tedrisi Kürsüsü Başkanı 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Petrova Tatyana 
NİKOLAEVNA 

Mari Devlet Üniversitesi Rusya 

Prof. Dr. İzzet RÜSTEMOV 
Bakü Devlet Üniversitesi Sosyoloji 

Kürsüsü Başkanı 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Nigar ABBASZADƏ Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan 

Prof. Dr. Rabiyet ASLANOVA 
Bakü Devlet Üniversitesi Felsefe Kürsüsü 

Başkanı 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Ramiz ASKER 
Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji 

Kürsüsü Başkanı 
Azerbaycan 

Prof. Dr. Tehran ELİŞANOĞLU Nizami adına Edebiyat Enstitusu Azerbaycan 

Prof. Dr. Almas BİNNƏTOVA Nizami adına Edebiyat Enstitusu Azerbaycan 

Prof.Dr. Fuad MEMMEDOV Devlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 

Prof.Dr. Recep Ebdülelioğlu Ağayev Naxçıvan Dövlet Universitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Elman NESİROV Devlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 

Doç. Dr. Aygün BAĞIRLI Diller Üniversitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Korkmaz MUSTAFAYEV Diller Üniversitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Elmira GOCAYEVA 
Azerbaycan Turizm ve Menecment 

Üniversitesi 
Azerbaycan 

Doç. Dr. Mürteza HASANOĞLU TDevlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 

Doç. Dr. Toğrul HALİLOV Nahçıvan Üniversitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Lala HASANOVA 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi- 

UNEC 
Azerbaycan 

 
Doç. Dr. Yagut ALIYEVA 

 
Bakü Devlet Universitesi 

 
Azerbaycan 

Dr. Nazim CAFEROV 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi- 

UNEC 
Azerbaycan 

Dr.Sugra Humbatova Azerbaijan State University of Economy  

Dr. Taleh XELİLOV Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Cangoroz KANİMETOV İ. Arabayev Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Ceenbek ALİMBAYEV Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Tuuganbayu KONURBAYEV İ. Arabayev Üniversitesi Kırgızistan 
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Prof. Dr. Tashtan SİYAEV Narin Devlet Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Mislimkan AYDAROVA Batken Devlet Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Nurlan ŞADIEV Oş Devlet Üniversitesi Kırgızistan 

Dr. Roza ABDIKULOVA Milli Eğitim Akademisi Kırgızistan 

Prof. Dr. Каldibek BOLEEV Taraz Beşerı Bilimler Üniversitesi Kazakistan 

Prof. Dr. Mukhtarkhan ORAZBAY 
Yabancı Diller ve Yüksek Kariyer 

Üniversitesi 
Kazakistan 

Prof. Dr. Tynyshtyk YERMEKOVA Kazakstan Egitim Akademisi Kazakistan 

Prof. Dr. Zamira BAUBEKOVA Kazakstan Egitim Akademisi Kazakistan 

Doç. Dr. Fatima KOZYBAKOVA El Farabi Milli Üniversitesi Kazakistan 

Doç. Dr. Muhamedrahim 
KURSABAEV 

Astana Turizm Üniversitesi Kazakistan 

Dr. Elvin HASAN Eğitim Bakanlığı Makedonya 

Naranstal DELGERKHUU 
Mongolian University of Science and 

Technology 
Mogolistan 

Prof. Dr. Nizameddin MAHMUDOV 
Özbekistan Bilimler Akademisi Dil ve 

Edebiyat Enstitüsü 
Özbekistan 

Prof. Dr. Shuxrat SİROJİDDİNOV 
Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı 

Üniversitesi 
Özbekistan 

Arş. Gör. İlyos İSMOİLOV 
Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı 

Üniversitesi 
Özbekistan 

Doç. Dr. Odil KUYSİNOV 
Nizami Taşkent Devlet Pedagojik 

Üniversitesi 
Özbekistan 

Prof. Dr. Erkin NURİDDİNOV 
Nizami Taşkent Devlet Pedagojik 
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Özet 
Açımlama; anlamda herhangi bir değişikliğe uğramadan sözcüğün, cümlenin ya da metnin farklı şekillerde ifade 

edilmesidir. Bir sözcüğün çeşitli anlam ve benzerlik ilişkileri kurularak birden fazla sözcükle ifade edilmesine ise dolaylama 

denir. Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitabı olarak kullanılan Yedi İklim C/1 ile C/2 düzeyindeki 

okuma metinlerinde yer alan açımlama ve dolaylama unsurlarının sıklığını betimlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 48 

okuma metni ve 16 serbest okuma metni incelenmiştir. Elde edilen verilerin sıklığı içerik analizi yoluyla betimsel istatistiki 

tekniklerle (f ve %) tablolaştırılmıştır. İncelemeler sonucunda, C/1 seviyesinde 7 temada ve 32 cümlede, C/2 seviyesinde 23 

cümlede açımlamaya; C/1 seviyesinde 7 temada ve 25 cümlede, C/2 seviyesinde 5 temada ve 19 cümlede dolaylama unsuruna 

rastlanılmıştır. En çok yer verilen dil bilimsel unsur açımlamadır. C/1 ve C/2 düzeyinde dil öğretimi anlamsal etkileşimin 

arttırılması ve farklı boyutlara aktarılarak değiştirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Yedi İklim Türkçe ders kitabındaki C1-C2 

düzeyinde bulunan okuma metinlerinde; değiştirimin ve anlamsal etkileşimin temeli olan açımlama ile dolaylama unsurlarına 

yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. C/1- C/2 seviyesi dil öğretimi açısından diğer seviyelere göre daha ileride olduğu 

için bu seviyedeki bireylerin dil bilimsel kavramları anlama şansı daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, okuma metinleri, açımlama, dolaylama. 

EXAMINATION of READING TEXTS in YEDİ İKLİM TURKISH 

TEXTBOOKS in TERMS of PARAPHRASING and INDIRECTION ELEMENTS 

Abstract 
Paraphrase;it is the expression of a word, sentence, or text in different ways without any change in meaning. 

Expressing a word with more than one word with semantically similar properties is called circumlocution. This study aims 

to determine the frequency of paraphrases and circumlocutions in C/1 and C/2 level reading texts in a textbook published by 

Yedi İklim Publishing and used in teaching Turkish as a foreign language. In this current study, 48 reading texts and 16 free 

reading texts were examined. The frequency of the data obtained is presented in tables by means of content analysis and 

descriptive statistical techniques (f and %). As a result, while paraphrases were found in 7 themes and 32 sentences at the 

C/1 level and in 23 sentences at the C/2 level, the circumlocutions were found in 7 themes and 25 sentences at the C/1 level 

and in 5 themes and 19 sentences at the C/2 level. The most frequently used linguistic element is paraphrasing. Language 

teaching at C/1 and C/2 levels are done by increasing the semantic interactions and changing the meaning by transferring it 

to different dimensions. In the reading texts at the C1-C2 level in the Yedi İklim Turkish textbook, it has been determined 

that the paraphrases and circumlocutions, which are the basis of substitution and semantic interactions, are not sufficiently 

included. Since C/1- C/2 level is more advanced than other levels in terms of language teaching, individuals at this level 

have a higher chance of understanding linguistic concepts. Based on these results, it is suggested that the concept of 

paraphrasing, which is a teaching strategy, should be included more frequently in the reading texts in the textbooks, as well 

as the circumlocutions that will increase the semantic interactions with the students' understanding levels and make them 

comprehend the formal structures. 

Keywords: Teaching Turkish to foreigners, reading texts, paraphrasing, indirection. 
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GİRİŞ 

Dil, çeşitli dizgeler ve kurallardan meydana gelen bir anlama ve anlatma aracıdır. Bireyler arasında 

iletişim kurmayı, bilgi ve kültür aktarımını sağlayan sosyal bir beceridir. İnsan ile toplum, dün ve bugün arasında 

bağlayıcı bir nitelik taşır (Onan, 2020, s.74). Yaşamsal ve iletişimsel bir beceri olması dil öğretimi ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, milletlerin kültürel etkileşimlerinin artması, küreselleşme ve buna 

bağlı olarak artan iletişim ihtiyaçları dil öğretimini günümüzde zorunlu kılmıştır (Ungan, 2006). Bu ihtiyaçlar 

doğrultusunda dil öğretimi; ana dili öğretimi ve yabancı dil öğretimi olarak ikiye ayrılır. 

Yabancı dil öğretimi; teknolojinin gelişmesine paralel olarak insanların farklı insanlarla iletişim kurma 

isteği ve küreselleşme etrafında çağa ayak uydurma arayışı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde politik, kültürel, göç 

vb. sebeplerden dolayı Türkçe öğrenen kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır (Türkben, 2018). Bu artış yabancı 

dil olarak Türkçe öğretiminin önemini ortaya koymuştur. 

Bu önem çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi; dört temel dil becerisinin iletişim düzeyinde 

yabancılara kazandırılmasına yönelik örgün eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi, 

Diller İçin Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni’nin (CEFR, 2001) belirlediği ölçütlere göre ve dil yeterlik 

düzeyleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2)’ne göre sürdürülmektedir. Öğretim sürecinde amaçlar, içerik, öğrenme-

öğretme süreci ve ölçme çalışmaları bu ölçütlere göre yapılmaktadır. Türkiye Maarif Vakfı da yabancılara Türkçe 

öğretiminde standartları belirlemek için bu metne dayanarak Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nı 

(TYDÖP, 2020) hazırlamıştır (Maden ve İşcan, 2011, s.26). TİKA, MEB, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’na dayanarak yabancılara Türkçe öğretimini sağlayan 

kurumlardır. 

Programlar rehber alınarak sürdürülen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çeşitli beceriler etrafında 

şekillenir. Yaşam boyu birer öğretim ve öğrenim kaynağı olan okuma bu dil becerilerinden birisidir (Balcı, 2013, 

s.5). Okuma, çizgi ve harflerin tanınarak çeşitli sınıflandırmalardan ve aşamalardan geçip bireyin ön bilgileriyle 

birleştiği yoğun ve ilişkisel bir süreçtir. Bu süreçte okuma aracılığıyla bireylerin hayat görüşleri genişleyerek 

kişilikleri biçimlenir ve toplumla kaynaşırlar (Aras, 2017). 

Okuma eylemi, birey için öğrenmenin anahtarıdır. Temel amacı anlama olan okuma, okurların daha 

önceden sahip oldukları ön bilgileriyle okudukları metne ait bilgileri birleştirdikleri böylece yeni anlamların 

oluştuğu aktif bir etkileşimdir. Okuma aracılığıyla yeni yapılar kurulur (Tosun, 2018). 

Dil öğretimin temel araçlarından biri olan ders kitapları okuma becerilerinin kazandırılmasında 

vazgeçilmez unsurlardandır. Ders kitapları, belirli bir çerçeve ve kazanımlar dahilinde oluşturulan yazılı ve basılı 

çalışma materyalleridir. Ders kitapları aracılığıyla öğretim sürecinin planlanabilirliği, niteliği ve uygulanabilirliği 

artmaktadır. Çünkü öğretim programına uygun olarak hazırlanan ve etkili bir biçimde kullanılan ders kitapları 

hem öğrenciye hem de öğretmene rehber olmaktadır (Maden, 2021). 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de ilk başvurulacak kaynaklardan biri ders kitaplarıdır. Bu 

çerçevede A1-A2, B1-B2, C1-C2 seviyelerine uygun olarak ders kitapları oluşturulmuştur. Ders kitapları 

oluşturulurken Türk kültürünü, geleneğini ve Türkçenin anlamsal- yapısal zenginliğini ortaya koyacak okuma 

metinler seçilmiştir. 

Yabancılar bu metinler ile gündelik hayat arasında ilişki kurarak dil öğrenimde aktif rol alırlar. Bu sayede 

metinler, yabancılara Türkçe öğretiminde dil yetkinliği kazandıran bir araç niteliği taşır. Metinlerin dilin yapısını, 

inceliklerini yansıtması Türkçenin daha kolay anlaşılması ve anlamlandırılması için önemlidir (Şimşek, 2011). 

Metinler, çeşitli anlam ilişkilerinin bir araya gelerek oluşturdukları üst yapılardır. Bu yapıların oluşması 

için en küçük birim olan kelimeye ihtiyaç duyulur. Kelimelerin bütün içinde şekillenerek farklı anlamlara 

çağrışımda bulunması ise örtülü anlamı meydana getirir. Örtülü anlam dilbiliminde çeşitli yollarla oluşturulur. 

Derin yapı ve yüzey yapı bu yollardan birisidir (Tiryaki, 2017). Dil öğretimi kavramı derin yapı ve yüzey yapı 

etrafında şekillenmiştir. Yabancı dil öğretiminde derin yapı ve yüzey yapı kavramları büyük bir önem arz 

etmektedir. Çünkü bir dili anlamanın yolu, yüzey yapının derin yapılara transferinin sağlanmasından geçer (Onan, 

2017).
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Türkçenin daha kolay anlaşılması için çeşitli metin dilbilimsel bileşenlerden ve stratejilerden 

faydalanılmıştır. Örtülü anlam, derin ve yüzey yapıya ek olarak açımlama kavramı da dilbilimsel bileşenlerden 

biridir. Alanyazında aynı zamanda bir strateji olarak da kabul edilen açımlama; anlamda herhangi bir değişikliğe 

uğramadan sözcüğün, cümlenin ya da metnin genellikle daha uzun bir şekilde ifade edilmesidir. 

Anlamdaki eşdeğerlik korunup düşüncelerin farklı yollara başvurularak dile getirilmesi olan açımlama, 

söz birim ya da cümle birim şeklinde meydana gelir. Bu birimlerin derin yapısında herhangi bir farklılığa 

uğramadan yüzey yapısında gerçekleşen değişimler açımlamanın temelini oluşturur. Açımlamanın anlaşılması 

için bağlama ihtiyaç vardır. Bağlamdan yola çıkılarak oluşturulmasıyla yeni bir söz dizimi meydana gelir. 

Açımlama kavramı eşanlam ile yakından bağlantılıdır. 

Herhangi bir yargıya başvurmadan, mevcut yapıyı kendi cümleleriyle değişime uğratarak yeni bir iskelet 

oluşturma stratejisi olan açımlamanın okuma becerisinde büyük bir önemi vardır (Kuzu ve Bolaman, 2014). 

Açımlama yoluyla anlam kurma sürecinin önüne geçen problemler azaltılır ya da tamamen ortadan kaldırılır. 

Biçimsel değişikliklerle sadeleştirmeye gidilerek karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunulur. Böylelikle 

anlama becerisi olan okuma daha etkili ve planlı bir şekilde yapılır (Durmuş, 2013). 

Açımlama için alanyazında şu tanımlara yer verilmiştir: Bir konuyu veya sorunu en ince ayrıntısına kadar 

alıp gözden geçirerek şerh etmeye denir. Sözcük hakkında bilinenler üzerinden gidilerek yeniden sunma 

durumudur. Dolayısıyla açımlama anlamsal bir olaydır. İki farklı ifadenin ortak bir anlamda bütünleşmesiyle 

meydana gelir. Sözlüklerde sıklıkla karşılaştığımız eş anlam ya da farklı bir dilsel birimin oluşturduğu açımlama 

denklik ilişkisine dayanır (Yıldız, 2010, s.262). 

Bir sözü aynı amaç doğrultusunda farklı bir sözle aydınlatma açımlamanın temelini oluşturur. Aydınlatma 

işinin meydana gelmesiyle anlam yeniden açığa çıkar. Temelde aynı derinliğe sahip olsalar da yüzeyde yeni bir 

şekilde ifade edilirler. Bu da yüzey yapıdaki ifadesel özgürlüğü arttırır. 

Açımlama birçok şekilde meydana gelebilir. Bunlar metin, tümce ve sözcük düzeyidir. Metin düzeyinde 

açımlamanın meydana gelmesi için farklı bir metne ihtiyaç duyulur. Diğer bir deyişle var olan metni yeniden 

farklı bir biçimde sunmak metin düzeyinde açımlamanın temelini oluşturur. Tümce düzeyinde açımlama ise 

açımlayıcı bağlayıcılara başvurularak bir cümlenin başka bir tümce ile dile getirilmesine bağlıdır. Sözcük 

düzeyinde açımlama ise genellikle söz sanatları ya da eş anlamlı/ yakın anlamlı sözcükler yoluyla yapılır. 

Açımlaması yapılan sözcük birkaç farklı sözcüğün bir arada bulunmasıyla oluşur (Yıldız, 2010). 

“Aralık ayının sonuna, bir başka deyişle mali yılın da sonuna yaklaştık, cümlesinde tümcesel açımlamaya 

örnek verilmiştir. Aralık ayının sonu bağlayıcı unsur olan bir başka deyiş ifadesiyle yeni bir biçimde açımlanarak 

mali yılın sonuna dönüştürülmüştür. Aralık ayı sonu ve mali yılın sonu koşut anlamlar taşıyan iki farklı yapıdır’’ 

(Yıldız, 2010, s. 267). Sözcüksel açımlama ise eş anlam yoluyla yapılabilir. Örneğin; ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz 

cümlesindeki ihtiyaç gereksinimlerinizi karşılıyoruz diyerek açımlanabilir (Çağdaş, 2019). 

Bütün dil becerilerinde anlamı etkili kılmak için açımlamaya başvurulur. Yazma becerisinde ‘’yeniden 

yazma’’ olarak isimlendirilen açımlama, koşut anlam taşıyıcılarını yeni bir biçime dönüştürülmesiyle meydana 

gelir. Okuma becerisinde de açımlama büyük bir yer kaplamaktadır. Çünkü okuma bir anlam kurma sürecidir. 

Dolayısıyla okuma becerilerinde açımlama stratejisi temel bir dayanaktır (Çağdaş, 2019). 

Ders kitaplarının niteliğini arttıran diğer bir metin dil bilimsel kavram ise dolaylamadır. Dolaylama; bir 

sözcüğün çeşitli anlam ve benzerlik ilişkileri kurularak birden fazla sözcükle ifade edilmesine denir. Dolaylama 

birden fazla sözcükten meydana geldiği için niteliksel ve niceliksel çeşitlilik oluşturur. Bu çeşitliliği oluştururken 

söz sanatlarından ve tamlamalardan faydalanır. 

Tek bir birimle ifade edilecek bir kavramın birden çok birime başvurularak anlatılması dolaylamayı 

meydana getirir (Kaplan, 2012). Diğer bir deyişle mevcut bir durumu, edebi sanatları kullanma yoluyla- teşbih, 

istiare- geniş bir çerçevede izah etmeye denir. Dolaylama bir çeşit değiştirimdir. Anlatılan kavramın yeni bir 

bağlantı oluşturularak söylenmesidir. Kömür sözcüğün ‘’kara elmas’’ olarak belirtilmesi bir dolaylama örneğidir 

(Benzer, 2009). 
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Dolaylama yer, kişi, tür adları için kullanılabilir. Dolaylama yoluyla anlatımın niteliği ve 

etkileyiciliği artarak yeni bağlantılar oluşturulur. Örneğin İstanbul için ‘’yedi tepeli şehir’’ ifadesi yer 

isimleri için yapılan bir dolaylama örneğidir. Dolaylama yapılırken mevcut sözcük (İstanbul) bazı 

bağlantılar oluşturularak birden fazla sözcük şeklinde ifade edilir (Yedi tepeli şehir). 

Açımlama ve dolaylama kavramı sıklıkla birlikte ele alınır. Bu da birbiriyle bağlantılı 

olduğunun kanıtıdır. Açımlama aynı anlam eşitliğine sahip sözcüklerin farklı yüzey değişiklikleriyle 

ifade edilmesidir. Bir sözcüğün birden çok sözcükle ifade edilmesi olan dolaylamaya bu değiştirim 

sürecinde başvurulabilir (Yıldız, 2010). 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilim kavramları çoğunlukla göz ardı edilmiştir. 

Oysa bir dili öğretmenin yolu o dili dil bilim kavramları ve sorunları çerçevesinde ele almaktan 

geçmektedir. Özellikle anlam bilim dil öğretimin temel taşıdır (Aksan, 1982). Bu çalışma, yabancı dil 

olarak Türkçe öğrenen bireylerin anlam transferini sağlayarak öğrenim sürecini kolaylaştıran ve 

pekiştiren açımlama ile dolaylama kavramlarını incelemeyi hedeflemiştir. 

Bu çalışma Yedi İklim Yabancılara Türkçe öğretimi kitap seti C1/C/2 seviyesinde yer alan 

okuma metinlerindeki açımlama ve dolaylama unsurlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma 

Yedi İklim yabancılara Türkçe öğretimi ders kitabı C/1 ve C/2seviyesindeki okuma metinleriyle 

sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma modellerinden doküman incelemesi yönteminde yürütülmüştür. 

Doküman incelemesinde, araştırılması hedeflenen konu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizi söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın materyalini Yunus Emre Enstitüsü 

tarafından ders kitabı olarak kullanılan Yedi İklim yabancılara Türkçe öğretimi ders kitabı C/1-C/2 

seviyesinde farklı temalarda yer alan okuma metinleri oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Yedi İklim 

ders kitabında yer alan C1-C2 seviyesindeki okuma metinleri incelenerek toplanmıştır. Metinler 

açımlama ve dolaylama unsurlarına göre cümle ve tema bazında sınıflandırılmıştır. Veriler, doküman 

analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Doküman analizi verileri sınıflandırma ve sayısallaştırma yoluyla 

yapılmaktadır. Sınıflandırma metin dil bilimsel ölçüt olan açımlama ve dolaylama kavramlarına yönelik 

olarak oluşturulmuştur. Analiz birimi olarak cümle ve tema seçilmiştir. Oluşturulan tablolara veriler 

işlenmiş ve temaları temsil eden en iyi örneklere yer verilmiştir. 

BULGULAR 

Yedi İklim C/1 -C/2 seviye kitapları 8 temadan ve 24 okuma metninden oluşmaktadır. Her 

temada 3 okuma metni bulunmaktadır. Bu metinler tema ve cümle bazında sınıflandırılmıştır. Yapılan 

sınıflandırmada açımlama ve dolaylama kavramlarının sıklığına yer verilmiştir. 

Tablo 1. C/1 Seviyesindeki Temada Açımlama ve Dolaylama 

Tema Adı        Açımlama                     Dolaylama 

Spor + + 

Değişen Dünya + + 

Kelimelerin Büyülü Dünyası + + 

Canlılar Alemi + + 

Tarihe Yolculuk - + 

Bilimin Gözüyle + - 

Sayılarla Hayat + + 

Kişiler Kişilikler + + 

 

C/1 seviyesi 8 temadan oluşmaktadır. 8 temanın yedisinde açımlama unsuruna rastlanılmışken 

‘’Tarihe Yolculuk’’ adlı temada herhangi bir açımlama unsuruna yer verilmemiştir. Dolaylama 
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kavramına ise yedi temada yer verilmiştir. ‘’Bilimin Gözüyle’’ adlı temada dolaylamaya 

rastlanılmamıştır. 

Tablo 2. C/2 Seviyesindeki Temada Açımlama ve Dolaylama  

Tema Adı        Açımlama                     Dolaylama 

Kelimelerle Dünya Kurmak + + 

Türkçenin İncelikleri - + 

Modanın Kalbi + - 

Bilimin Ötesinde + + 

Kültür Aynamızdan Yansımalar + + 

İletişim Dünyası + - 

Hayat Dersleri + - 

Gezi, Deneme, Makale + + 

C2 seviyesindeki okuma metinleri 8 temada yer almaktadır. Açımlama kavramına 7 temada 

rastlanılmış, Türkçenin İncelikleri adlı temada yer verilmemiştir. C/1 ve C/2 seviyesindeki okuma 

metinlerinde açımlama unsuru eşit sayıda temada kullanılmıştır. C/2 seviyesindeki okuma metinlerinde 

dolaylama unsuruna 5 temada yer verilmiş, 3 temada herhangi bir dolaylama unsuruna rastlanılmamıştır. 

C/2 seviyesinde dolaylama unsuru daha çok temada yer alırken C/2 seviyesinde dolaylama unsurunun 

yer aldığı tema sayısında bir düşüş görünmektedir. 

Tablo 3. C/1 Seviyesindeki Temada Açımlama ve Dolaylamanın Metne Göre Dağılımları 

 

24 okuma metni içinde açımlamaya 13 metinde (f=13) yer verilmiştir. Açımlama stratejisinin 

en yoğun kullanıldığı tema Sayılarla Hayat adlı temadır. Bu temada yer alan 3 metinde de açımlama 

unsuru kullanılmıştır. Tarihe Yolculuk adlı temada (f=0) herhangi bir metinde açımlamaya yer 

verilmemiştir. Temalarda genel olarak eşit sayıda açımlama kavramı yer alan metinler kullanılmıştır. 

Dolaylama kavramın en yüksek yüzdeliğe sahip olduğu tema Sayılarla Hayat temasıdır (%30). Bu 

temada yer alan üç metinde de açımlama stratejisine yer verilmiştir. C/1 seviyesinde en sık açımlama ve 

dolaylama kavramına yer veren tema “Sayılarla Hayat” aynıdır. Bu da açımlamanın dolaylama yoluyla 

gerçekleşebileceğinin bir kanıtıdır. Bilimin gözüyle adlı temada yer alan 3 metinde de dolaylama 

unsuruna rastlanılmamıştır. Dolaylama kavramının bulunduğu metinlerin, toplam metin (f=24) 

ortalamasının yarısından az olduğu görülmüştür. 

 Tablo 4. C/2 Seviyesindeki Temada Açımlama ve Dolaylamanın Metne Göre Dağılımları 

     

Tema Adı Açımlamanın Kaç 

MetindeBulunduğu 

Dolaylamanın Kaç Metinde Bulunduğu 

 f % f % 

Kelimelerle Dünya 

Kurmak 
1 10 3 27.27 

Tema Adı                                             Açımlamanın Kaç Metinde            

Bulunduğu 

Dolaylamanın Kaç Metinde 

Bulunduğu 

 f           % f % 

Spor 2 15.38 2 20 

Değişen Dünya 2 15.38 1 10 

Kelimelerin 

Büyülü Dünyası 

2 15.38 1 10 

Canlılar Alemi 2 15.38 1 10 

Tarihe Yolculuk 0 0 1 10 

Bilimin Gözüyle 1 7.69 0 0 

Sayılarla Hayat 3 23.07 3 30 

Kişiler, Kişilikler 1 7.69 1 10 

Toplam 13 %100 10 %100 
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Tema Adı Açımlamanın Kaç 

MetindeBulunduğu 

Dolaylamanın Kaç Metinde Bulunduğu 

 f % f % 

Türkçenin  

İncelikleri 
0 0 1 9.09 

Modanın Kalbi 3 30 0 0 

Bilimin Ötesinde 1 10 2 18.18 

Kültür 1 10 3 27.27 

Aynamızdan     

Yansımalar     

İletişim Dünyası 2 20 0 0 

Hayat Dersleri 1 10 0 0 

Gezi, Deneme, 

Makale 
1 10 2 18.18 

Toplam 10 %100 11 %100 

C/2 seviyesinde bulunan 24 metnin 1O’nunda (f=10) açımlama kavramına yer verilmiştir. 

Türkçenin İncelikleri adlı temada yer alan 3 metinde de açımlama unsuruna rastlanmazken, en çok 

açımlama kavramı Modanın Kalbi adlı temada bulunan metinlerde (f=3) yer alır. C/2 seviyesinde yer 

alan metinlerde açımlama kavramına (f=10), C/1 seviyesine göre (f=13) daha az yer verilmiştir. 

Dolaylama kavramına 24 metnin 11’inde yer verilmiştir. Kültür Aynamızdan Yansımalar ve Kelimelerle 

Dünya Kurmak adlı temada yer alan metinlerin 3’ünde de dolaylama unsuru bulunmuştur. C/2 

seviyesinde yer alan metinlerde dolaylama unsuruna C/1’e göre daha fazla yer verilmiştir. 

Tablo 5. C/1’i Temsil Eden Dolaylama Örnekleri 

 

Tablo 6. C/2’yi Temsil Eden Dolaylama Örnekleri 

Tema Adı Dolaylama Örneği Karşıladığı Kavram/Kişi 

Kelimelerle Dünyayı Tanımak Bozkırın Romancısı Cengiz Aytmatov 

Türkçenin İncelikleri Dile getirmek Söylemek 

Bilimin Ötesinde Duygu termostatı Rüya 

Kültür Aynamızdan Yansımalar Şeb-i Arus Ölüm 

Gezi, Deneme, Makale Türkçenin ses bayrağı Yunus Emre                    

 

Tablo 7. C/1’i Temsil Eden Açımlama Örnekleri 

Tema Adı   Açımlama Örneği 

Spor ‘’Olimpiyat oyunları etkinlikleri açısından bütün ülkeleri en yakından ilgilendiren spor 

dalıdır.’’ 

** Olimpiyat oyunları, etkinlikleri açısından bütün dünyayı yakından ilgilendiren en 

kapsamlı spor dalıdır. 

 

Değişen Dünya ‘’İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar 
uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.’’ 

Tema Adı                Dolaylama Örneği Karşıladığı Kavram/Kişi 

Spor Çek lokomotifi Emil Zatopek 

Değişen Dünya Asrın projesi Marmaray 

Kelimelerin Büyülü Dünyası Gönül gözü Kalp 

Canlılar Alemi Kirlilik süzgeci Orman 

Tarihe Yolculuk Gök cismi Gezegen 

Sayılarla Hayat Yedi kandilli Süreyya Ülker 

Kişiler/Kişilikler Matematik dehası Cahit Arf 
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** Orta çağlarda deve kervanlarının Hindistan ve Uzak Doğu’nun ipekli dokuma, 

baharat ve kıymetli madenlerini Anadolu’dan Avrupa’ya ulaştırmak için 

kullandıkları ünlü yoldur. 

 

Kelimelerin 

Büyülü Dünyası 
‘’Dil yarası yaraların en derinidir.’’ 

** Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır, dil yarası ruhun en gizli taraflarına doğru 

boyuna işler, bir türlü kapanmak nedir bilmez. 

 

Canlılar Alemi 

 

‘’Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar ilginçlikleriyle, güzellikleriyle ve çeşitlikleriyle 

büyüleyici olabilirler.'' 

** Hayvanat bahçesine gittiğimizde antilopların kudretine, maymunların 

oyunculuklarına ve fillerin asaletine hayran kalırız. 

 

Bilimin Gözüyle ‘‘Sempozyumlarda genellikle akademik bir konu, uzmanlar tarafından değişik 

boyutlarıyla ele alınır.’’ 

** Sempozyumda konu, alanında uzman kişilerce farklı yönleriyle ele alınır. 

 

 

Yukarıdaki tabloda C/1 seviyesinde yer alan okuma metinlerinde bulunan açımlamalara 

örnekler verilmiştir. Temaların karşısında cümleler ve alt tarafında ise italik olarak belirtilen cümle 

açımlamaları yer almaktadır. Cümle açımlama, aynı anlama sahip olan cümlelerin farklı yapısal 

biçimlerde ifade edilmesi yoluyla oluşmaktadır. 

Tablo 8. C/2’yi Temsil Eden Açımlama Örnekleri 

Tema Adı Açımlama Örneği 

Kelimelerle Dünya 
Kurmak 
 

‘’Cengiz Aytmatov Kırgız edebiyatının yankı uyandırmış bir kalemidir.’’ 

** Dünya edebiyatında mensubu olduğu Kırgız kültürünü sanatına yansıtmış ve 

ölümsüz eserler ortaya koymuştur. 

 

Bilimin Ötesinde ‘’Uyku her canlının sahip olduğu en temel biyoloji davranışlardan biridir. Bu temel 

davranışın aslında ne olduğunu niçin yaptığımızı çoğunlukla uyku ile ilgili 

problemlerimiz baş göstermeye başlamayana kadar düşünmeyiz.’’ 

**Problemlerimizle birlikte neden uyuyamadığımızı ve neden hep uyumak 

istediğimizi, uyanık kalamadığımızı sorgulamaya başlarız. 

 

Modanın Kalbi ‘’Herhangi bir ürüne ya da deneyime estetik bir boyut katarak onu daha arzulanır, haz 

uyandırır kılmak mümkündür.’’ 

** Estetik değerler taşıyan her şey, bir ürün, bir eşya, bir mekân, davranış ve anlayış 

daha değerli olur. 

 

Kültür 
Aynamızdan 
Yansımalar 

‘’Oyunlarda sosyal ve ekonomik yönden farklı toplumsal kesimlerden gelen, 

birbirlerinden çok farklı davranışlarda bulunan tiplere yer verilmiştir.’’ 

** Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan değişik milletlerden temsilciler, 

Anadolulu tipler, okumuş ve görgülü tipler, kadınlar, çocuklar, sakatlar, 

kabadayılar, uyuşturucu kullananlar kısacası toplumun her kesiminden insanlar 

Karagöz oyunu içerisinde yer almıştır. 

 

İletişim Dünyası  

‘’Kişinin karşındakine iletmek istediği mesajı net doğrudan anlaşılır ifade etmesi.’’ 

** İletilmek istenen mesajın farklı anlamlara çekilemeyecek kadar net olması 

 

Hayat Dersleri ‘’Düşünceyi inandırıcı kılmanın yollarından biri de sayısal verilerden yararlanmadır.’’ 

**İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse daha inandırıcı 

bulurlar. 

 

Gezi, Deneme, 

Makale 

‘’Sanmayın ki insanlar sadece dünyayı kirletiyor.’’ 
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Tablo 9. C/1 Seviyesindeki Okuma Metinlerinde Açımlama Frekans ve Yüzdeleri 

NO Metin Cümle C/1 % 

  f  

1 Olimpiyatların Öyküsü 6 6.59 

2 Egzersiz Neden Bu Kadar 7 7.69 

 Yararlı   

3 Pekin’den Londra’ya 11 12.08 

4 İki Otobüs Meraklısının 5 5.49 

 Serüvenleri   

5 Lambada Titreyen Alev 3 3.29 

 Üşüyor   

6 Tatlı Dil 7 7.69 

7 Hayvanlar Alemi 5 5.49 

8 Oksijen Makineleri 2 2.19 

9 Sempozyum ve Bildiri 5 5.49 

10 Sıra Sıra Boncuklardan 7 7.69 

 Mini Mini Bilgisayarlara   

11 Türkiye’nin Nüfusu 8 8.79 

 Açıklandı   

12 Kültürümüzde Sayılar 19 20.87 

13 Cahit Arf 6 6.59 

TOPL

AM 
 91 %100 

C/1 seviyesindeki okuma metinlerinde 91 cümlede açımlama yapılmıştır. Kültürümüzde Sayılar 

adlı metin, %20.87 oranla cümle bazında açımlamaya en sık başvurulan metindir. Metinlerde bulunan 

toplam cümle ve açımlama yapılan cümle sayısı oranlandığında açımlamaya çok az yer verildiği 

görülmektedir. 

Tablo 10: C/2 Seviyesindeki Okuma Metinlerinde Açımlama Frekans ve Yüzdeleri 

C/2 seviyesinde yer alan okuma metinlerinde 75 cümlede açımlamaya yer verilmiştir. C/1 

seviyesiyle karşılaştırıldığında C/2 ders kitabında açımlamaya daha az yer verilmiştir. En sık cümle 

bazında açımlamaya başvurulan metin ise Güzel Şehirler adlı metindir. Metinlerin geneli ele alındığında C/2 

seviyesinde de cümle bazında açımlamanın yetersiz sayıda kullanıldığı görülmektedir. 

 ** Gezegenimizin atmosferin üst katmanlarında başlayan yakın uzayı fazlasıyla 

kirletmiş durumdayız. 

 

NO Metin Cümle C/1 % 

  (f)  

1 Bozkırın Romancısı 9 12 

2 Moda Kavramı 6 8 

3 Estetik Lüks müdür? 9 12 

4 Türk Evleri 6 8 

5 Uykumuzda Neler Oluyor 7 9.33 

6 Kişiler Arası İletişim 8 10.6 

7 İş Hayatında Beden Dili 4 5.33 

8 Kitle İletişimi Nedir 7 9.33 

9 Güzel Şehirler 12 16 

10 Uluslararası Uzay İstasyonu 7 9.33 

TOPLAM  75 100 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Yedi İklim Yabancılara Türkçe ders kitaplarında C/1 ve C/2 seviyesindeki toplam 

48 okuma metni ele alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda metinlerin cümle ve tema 

sınıflandırılmalarında açımlama ve dolaylama unsurları açısından yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 

Ders kitabındaki okuma metinlerinin yer aldığı temaların bir kısmında açımlama ve 

dolaylamaya yer verilmemiştir. Açımlama kavramı dolaylama kavramından daha sık ele alınmıştır. C/1 

seviyesi ile C/2 seviyesi arasında sözcük ve metin bazlı açımsal farklılıklar vardır. C/2 seviyesinde 

açımlamaya sözcük ve metin bazında daha az yer verilmiştir. Açımlamanın metinsel biçimi göz ardı 

edilerek söz dizimsel biçimi kullanılmıştır. 

Açımlama birçok dil becerisinin gelişiminde kullanılan bir strateji ve dil bilimsel kavram olsa 

da okuma becerilerindeki yeri önemlidir. Çünkü açımlama bir anlam stratejisidir. Okuma ise bir anlam 

kurma sürecidir. Açımlama stratejisi kullanılarak okuma becerileri geliştirilebilir. Ek olarak yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde en sık karşılaşılan problemlerden biri ise Türkçenin anlam zenginliğinin 

Türkçenin öğretilmesini zorlaştırmasıdır. Açımlama stratejisi yoluyla bu problemin önüne geçilerek 

C/1-C-2 seviyesindeki bireylerin dilin koşut anlam taşıyıcılarını farklı düzlemlerde ifade etmesi ve 

kullanması sağlanılabilir. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilin anlamsal ve yapısal çerçevede çeşitli değiştirimler 

uygulayarak kavratılması önemlidir. Açımlama ile dolaylama kavramlarına yönelik olarak yapılan 

çalışmalar İngilizce literatür ve İngilizce öğretimi ağırlıklı olmakla birlikte alanyazında yapılan 

çalışmalarda ve ders kitabı incelemelerinde anlamsal değiştirimin iki bileşeni olan bu unsurlara yeterince 

yer verilmemiştir. Açımlama ve dolaylama kavramlarının C/1-C/2 düzeyindeki okuma metinlerinde 

betimlenmesini amaçlayan çalışmalara direkt yer verilmese de bu konuyla ilgili şu çalışmalar 

yapılmıştır: 

Çağdaş (2019) Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerilerindeki açımlama 

stratejilerini inceleyerek bu stratejilerin anlama ve anlatma becerilerini eş zamanlı olarak birlikte 

geliştirdiğini ortaya koymuştur. Kuzu vd. (2014) öğretmen adaylarının açımlama stratejilerine ne kadar 

hâkim olduğunu araştırmışlardır. Durmuş (2013) çalışmasında açımlamayı dil bilimsel bir değiştirim 

unsuru olarak ele alarak anlam sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Özdemir (2015) 

Açımlamayı bir okuma stratejisi olarak kabul etmiştir. Vila vd. (2014) Açımlamayı yaklaşık anlam 

aynılığı olarak ifade ederler. Yaptıkları araştırmalarda metin dil bilimin ve sistematik dil bilimin temeli 

olan açımlamanın çerçevesini anlam kapsamında çizmenin mümkün olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Dolaylama kavramıyla ilgili (Bozok, 2019; Yıldız, 2010; Uzdu, 2010; Demiralay 2016) 

çalışmalarda bulunulsa da yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında birebir bu 

kavramlara yönelik bir çalışma yapılmamıştır. 

C/1 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireyler öğretim program çerçevesinde 

kelimelerin derinlik, genişlik boyutlarını ve deyimler, dolaylı anlatım gibi anlamsal unsurları; C/2 

seviyesinde öğrenenler ise ince anlam farklılıklarını vurgulama, açıklamaları bağlantılı bir şekilde dile 

getirme gibi kazanımlardan sorumludurlar. Bu kazanımların daha etkili bir şekilde kazandırılabilmesi 

için metin dil biliminden, özellikle de açımlama ve dolaylamadan yararlanılması önerilmektedir. 

Alandaki eksikliğin giderilmesine yönelik yapılan çalışmaların arttırılması ve ders kitaplarında 

anlam stratejisi olan açımlama ile onun alt bileşeni olan dolaylama kavramlarına daha sık yer verilmesi 

önerilmektedir. 
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Özet 
Türkçe dersleri ile geliştirilmesi amaçlanan dil becerilerinin kazandırılmasında metinler önemli bir işleve 

sahiptir. Eğitim sürecinin vazgeçilmez unsurlarından olan ders kitapları Türkçe dersi için de önem arz eder. Bu 

bağlamda Türkçe ders kitapları aynı zamanda ders işleme sürecinin ana materyali konumundaki metinlerin 

toplandığı bir antoloji özelliği gösterir. Türkçe ders kitaplarında bulunan metinler öğretim programı hedefleri ve 

belirlenen ölçütlere uygun olarak seçilmektedir. Metinlerin seçimindeki ana unsurlardan biri de metin yapısıdır. 

2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında metinlerin bilgilendirici metin, öyküleyici metin ve şiir sınıflamasına 

uygun olarak seçilmesi beklenmektedir. Metin seçimindeki bu sınıflama ders işleme süreci ve etkinlikleri de 

doğrudan etkilemektedir. Seçilen metinler ait oldukları metin yapısını iyi temsil etmeli, hazırlanan etkinlik ve 

sorular bu yapıların öğretimini desteklemelidir. Bu bilgiler doğrultusunda bu araştırmanın amacı Türkçe ders 

kitaplarındaki öyküleyici metinlere ait anlama sorularının metin yapısı öğretimini ne düzeyde desteklediğini tespit 

etmek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de ortaokullarda 2021-2022 öğretim yılında kullanılan sekiz ders 

kitabındaki öyküleyici metinlere ait anlama soruları incelenmiştir. Ders kitapları elektronik olarak EBA (Eğitim 

Bilişim Ağı) platformundan elde edilmiştir. Türkçe ders kitapları içinde yer alan tiyatro, dinleme ve serbest okuma 

metinleri kapsam dışında bırakılmıştır. Araştırma durum çalışması olarak desenlenmiş, veriler doküman 

incelemesi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde öyküleyici metin yapısı özelliklerine uygun olarak plan, 

olay, şahıs/varlık kadrosu, mekân, zaman, anlatıcı ve metin türü niteliklerine uygun bir sınıflama ve inceleme 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular etkinliklerin çoğunlukla metin içeriğine yönelik anlama sorularını içerdiğini, 

diğer unsurlara daha az yer verildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçe ders kitabı, öyküleyici metin, anlama soruları. 

QUESTIONS TO UNDERSTAND THE NARRATIVE TEXTS IN 

TURKISH TEXTBOOKS SUITABILITY TO THE STRUCTURE OF THE 

NARRATIVE TEXT 

Abstract 
Texts have an important function in gaining language skills that are aimed to be developed with Turkish 

lessons. Textbooks, which are indispensable elements of the education process, are also important for Turkish 

lessons. In this context, Turkish textbooks also show an anthology feature in which texts, which are the main 

material of the course teaching process, are collected. The texts in Turkish textbooks are selected in accordance 

with the objectives of the curriculum and the determined criteria. One of the main elements in the selection of texts 

is the text structure. In the 2019 Turkish Course Curriculum, it is expected that the texts will be selected in 

accordance with the classification of informative text, narrative text and poetry. This classification in text selection 

directly affects the coursework process and activities. The selected texts should represent the text structure they 

 
1 Bu araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi Ana Bilim Dalında yürütülen Seminer dersi kapsamında hazırlanan çalışmadan üretilmiştir.  
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belong to, and the activities and questions should support the teaching of these structures. In line with this 

information, the aim of this research is to determine to what extent the comprehension questions of narrative texts 

in Turkish textbooks support text structure teaching. For this purpose, comprehension questions of narrative texts 

in eight textbooks used in secondary schools in Turkey in the 2021-2022 academic year were examined. Textbooks 

were obtained electronically from the EBA (Educational Information Network) platform. Theater, listening and 

free reading texts included in Turkish textbooks are excluded from the scope. The research was designed as a case 

study and the data were collected by document analysis. In the evaluation of the data, a classification and 

examination was made in accordance with the characteristics of the narrative text structure, plan, event, person 

staff, space, time, narrator and text type. The findings show that the activities mostly include comprehension 

questions about the text content, and other elements are less involved. 

Keywords: Turkish language teaching, Turkish course book, narrative text, comprehension questions. 

1.GİRİŞ 
Okuma, göz veya el yardımıyla yazılı veya görsel materyalin beyine aktarılarak zihinsel 

süreçlerden geçirilip anlamlı hale getirilmesi işlemidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde okumanın “bir 

yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme, algılama ve kavramı 

sürecidir” (Kavcar vd, 1998, s. 41) olduğunu değerlendirmek mümkündür.  

Okuma, okuma materyalinin zihinsel olarak anlamlandırma sürecine bağlı olduğu için 

okuduğunu anlama önemlidir. Okuduğunu anlama, kod çözme ile gerçekleşir ve zihinsel olarak anlam 

kurma, yeni bilgiler oluşturma veya eski bilgilerle ilişki kurma vb. süreçler meydana gelir. “Her okur 

okuduğu yazınsal metni kendi kafasında biçimlendirir. Okurken metnini içeriğini kendine göre 

değiştirebilir, sözcüklere farklı anlamlar yükleyebilir” (Güneyli, 2008, s.84). 

Okuduğunu anlama, metinlerin de içeriğiyle ilgili olup metinle ilgili sorulan sorular anlama 

düzeyinin belirlenmesi açısından önemlidir. Dil eğitimi sürecinde metinle ilgili sorulan bütün sorular 

metnin yapısını, türünü, içeriğini anlaşılır kılma çabasının sonucudur. “Okuma, anlama ile 

sonuçlandırılmışsa amacına ulaşmış demektir. Başka bir ifade ile okumanın aslına uygun olarak 

gerçekleşip gerçekleşmediği ancak anlamayla ortaya çıkabilmektedir” (Ünal ve Köksal, 2007, s.2). 

Metinleri anlaşılır kılma ve anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü ise metni anlama sorularıyla sağlanır. 

Bu sebeple metinle ilgili hazırlanan sorular doğrudan farklı nitelikleriyle metni yani metnin anlaşılma 

düzeyini ölçmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde metnin yapı, tür ve içeriğine yönelik nitelikli 

soruların hazırlanması anlama sürecini olumlu yönde etkileyecektir (Akyol, 2001; Akyol, 2010, s.215-

247). 

Okuma ve okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde temel öğretim alanı dil öğretimi 

dolayısıyla Türkçe dersidir. Okuma ve okuduğunu anlama, Türkçe derslerinde ana materyal olan Türkçe 

ders kitaplarından faydalanılarak geliştirilir. “Ders kitabı, bir derste kullanılan ve dersin geliştirilmesine 

esas oluşturan araçlardan birisidir. Başka bir deyişle ders kitabı, belli bir dersin (Sosyal Bilgiler, 

Matematik vb.) öğretimi için ve belli bir düzeydeki (İlkokul 1, ortaokul 7 gibi) öğrencilere yönelik olarak 

yazılan; içeriği öğretim programına uygun olan, incelemesi yapılmış ve onaylanmış temel kaynaktır” 

(Gülersoy, 2013, s.8). Örgün eğitim kurumları içerisinde yer alan ortaokullarda müfredat amaçlarına 

ulaşılmasına aracılık eden, öğretmenlerin en çok kullandığı materyal ders kitaplarıdır. “Öğretmenler 

kimi zaman programını dikkate almadan ders kitabını adım adım takip etme yolunu seçerler. Bu 

durumda ders kitapları öğretmenlere dersin amaçlarına ulaşmalarına yönelik bir çerçeve sunar” 

(Özdemir, 2021, s.11). Ders kitapları, Türkçe derslerinde de önemli bir yere sahip olup gerek 

etkinliklerle konunun pekiştirilmesinde gerekse öğrenciye metin türlerinin örneklerini göstererek tür 

öğretiminde önemli bir yere sahiptir. 

Türkçe ders kitaplarının içerik düzenlenmesinde ana malzeme belirlenen ölçütlere göre seçilmiş 

olan metinlerdir. Bu açıdan bakıldığında metinlerin Türkçe ders kitaplarının iskeletini oluşturduğunu 

söylemek mümkündür (Solak ve Yaylı, 2009, s. 446).  Okuduğunu anlama sürecinde metinler, dil ve 

zihinsel becerilerin geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır (Güneş, 2013, s.262). Metinler, ders 

kitaplarında müfredatın içeriğini verebilecek metin türleriyle ilişkilendirilerek seçilmektedir. Bu metin 

türleri 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda kazanımlar göz önünde bulundurularak bilgilendirici 

metinler, öyküleyici metinler, şiir olmak üzere üç yapıda düzenlenmektedir (MEB, 2019, s.17). Bu 
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sınıflandırmanın temel hareket noktası metinlerin yapısal farklılıklarıdır. Güneş’e (2013) göre 

öyküleyici metin yapılarında kullanılan anlatım şeması üç bölümden oluşmaktadır: 

“1.  Başlangıçta bir giriş yapılmakta ve hemen ardından öyküde yer alan kişilerin, zamanın ve 

yerin tanımlanması gerçekleştirilmektedir. 

2. Girişten sonraki bölümde bir dizi olay sunulmaktadır. Bunlar başlangıç olayları, bunları 

harekete geçiren olaylar ile başlangıç olaylarını değiştiren, önemli etkiler yapan, belirli sonuçlara 

götüren olaylar olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Bu bölümde olaylar, sorunlar, sorunu çözmek 

için yürütülen girişimler sergilenir. 

3. Son bölümde olayların sonucu ve sorunların çözümü ile yazı sonlandırılır” (Güneş, 2013, 

s.267). 

Ortaokul Türkçe ders kitaplarında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda metin türleri içerisinde öyküleyici 

metinlerin sayısı diğer metin yapısında bulunan metinlerin sayısından fazladır. Bundan dolayı 

öyküleyici metinlerle ilgili metni anlama sorularının metninin yapısını ölçmesi önemlidir. Öyküleyici 

metin yapısının öğretiminin anlama süreci içindeki önemi doğrultusunda bu araştırmanın amacı, 2021-

2022 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde okutulan ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici 

metinler için hazırlanan anlama sorularının öyküleyici metinleri ölçüp ölçmediğini belirlemektir. 

2.YÖNTEM 
Bu araştırma, belirlenen amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

olarak planlanmıştır. Verilerin toplanmasında doküman analizi kullanılmıştır. Durum çalışması, 

“araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir sistem (bir durum) ya da belli bir zaman içerisindeki 

çoklu sınırlandırılmış sistemler (durumlar) hakkında çoklu bilgi kaynakları (örneğin gözlemler, 

mülakatlar, görsel-işitsel materyaller ve dokümanlar ve raporlar) aracılığıyla detaylı ve derinlemesine 

bilgi topladığı, bir durum betimlemesi ya da durum temaları ortaya koyduğu nitel bir yaklaşımdır” 

(Creswell, 2015, s.97). Döküman incelemesi ise “araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.187). 

Bu araştırma 2021-2022 öğretim yılında Türkiye’de orta okullarda kullanılması Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından onaylanan 8 Türkçe ders kitabındaki öyküleyici metinlerle sınırlandırılmıştır. Ders 

kitaplarında bulunan tiyatro metinleri, dinleme metinleri ve serbest okuma metinleri öyküleyici metin 

örneği oluştursa da kapsam dışında bırakılmıştır. Ders kitapları EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemi 

üzerinden e-kitap olarak elde edilerek incelenmiştir. İncelenen metinlerin değerlendirilmesinde 

literatürde öyküleyici metin yapısının unsurları olarak kabul edilen başlıklar esas alınmıştır. Başlıkların 

tespit edilmesinde uzman görüşüne başvurulmuştur.  

3.BULGULAR 
Bu bölümde 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye’de okutulan ortaokul Türkçe ders 

kitaplarındaki öyküleyici metinlerle ilgili anlama soruları metnin yapısını ölçüp ölçmediğiyle ilgili veri 

oluşturan etkinliklere ait bulgular tablolaştırılmıştır.  
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Tablo 1. Beşinci Sınıf Anıttepe Yayınevi (Çapraz Baran ve Diren, 2020) 
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6 Mart 1915 - + + + + + - - - - +  - - 

Bu Nehir Bizim - - + - - - - - - - - + + 

Deprem - + + + + + - - - - + + - 

Boğaç Han - + + + + - - - - - + + - 

Çocuk Bahçesindeki 

Bekçi 

+ + + + + - - - + - + + - 

Özgürlük - - - - - - + + + + + + + 

Çitlembik - - - - - - - - - + + + - 

İyiliğin Değerini 

Bilen Kim? 

- - - - - - + + + - + - - 

 

Tablo 1’de 5.sınıf Anıttepe Yayınları incelendiğinde 8 metnin öyküleyici metin olduğu 

saptanmıştır.  Metinlerdeki etkinliklere bakıldığında en çok içerikle (7) ilgili etkinlik bulunmakta. En az 

plana (1) yönelik etkinlik bulunmaktadır. Olay (4), mekân (4), zaman (4), şahıs kadrosu (5) ile ilgili 

etkinlikler, hikaye unsurları etkinliği içerisinde verilmiştir. Şahıs kadrosunu buldurmaya yönelik bir 

metinde sadece tek bir etkinlikte şu şekilde yer almıştır: “Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer 

ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.”   Anlatıcı (2) ile ilgili etkinlik ise hikâye 

unsurları içinde yer almaktadır. 8 öyküleyici metinde de öyküleyici metni anlamaya yönelik soruların 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Altıncı Sınıf MEB Yayınları (Ceylan vd., 2021) 

 

Tablo 2’de 6. Sınıf MEB Yayınları ders kitabından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Metinlerdeki etkinliklere bakıldığında en çok verilmek istenen mesaj (2) ve özetleme (2) ile  ilgili 

etkinlik bulunmaktadır. Plan (1) , şahıs kadrosu (1), metin içeriği (1) ve metni yorumlama (1)  ile ilgili 
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Vermek 

Çoğalmaktır 

+ - - - - - - - - + - - - 

Gümüş 

Kanat 

- - - - - - - - + - + + - 

Sen De Bir 

İyilik Yap 

- - + - - - - - + + - - - 
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etkinlikler eşit sayıdadır. Olay, mekân, zaman, anlatıcı, başlık, konu ve metnin türünü ayırt etmeye 

yönelik sorular sınıflandırılmasına uygun etkinlik tespit edilmemiştir. 3 metinde de öyküleyici metni 

anlamaya yönelik sorulara yer verilse de metin yapısını bütünüyle kontrol eden bir etkinlik zenginliğini 

söylemek mümkün değildir. 

Tablo 3. Altıncı Sınıf Ata Yayıncılık (Sarıboyacı, 2021) 

 

Tablo 3’te 6. sınıf Ata Yayınları tarafından hazırlanan Türkçe ders kitabından elde edilen 

bulgular incelendiğinde 9 öyküleyici metne ders kitabında yer verildiği anlaşılmaktadır.  Metinlerdeki 

etkinlikler incelendiğinde en çok içerikle (9) ilgili etkinliklere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Planla 

ve metnin türünü ayırt etmeye yönelik sorulara ise yer verilmemiştir. Olay (3), şahıs kadrosu (3), mekân 

(3), zaman (3), anlatıcı (3) ile etkinlikler, hikaye haritası etkinliği içerisinde birlikte yer almıştır. 

Metinlerde başlık (2), konu (6), verilmek istenen mesaj (7), özetleme (3), metni yorumlama (1) ile ilgili 

etkinlikler de bulunmaktadır.   8 öyküleyici metinde de öyküleyici anlamaya yönelik soruların olduğu 

görülse de bir metinde metnin yapısal özelliklerinin tamamını kontrol eden etkinlik bütünüyle yine 

karşılaşılmamıştır. 

Tablo 4’te altıncı sınıflar için Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları’nca hazırlanan ders kitabından 

elde edilen bulgulara yer verilmiştir: 
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Vermek 

Çoğalmaktır 

 - + + + + + - + + - + - - 

Kuğular  - + + + + + - + - - + + - 

Ak Sakallı 

Bilge Dede 

 - - - - - - - - - + + - - 

Aslanla Fare  - - - - - - - + + - + - - 

Son Kuşlar  - - - - - - - + + + + - - 

İhtiyar Çilingir  - - - - - - - + + - + - - 

Büyük Ustayı 

Ziyaret 

 - + + + + + + - - - + - - 

Sufi ile Pufi  - - - - - - + - + + + - - 

Aziz Sancar  - - - - - - - + + - + - - 
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Tablo 4. Altıncı Sınıf MEB Yayınları (Ertürk, Keleş ve Külünk, 2021) 

 

Tablo 4 incelendiğinde ele alınan ders kitabında sekiz adet öyküleyici metin yapısını temsil eden 

örneğe yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu metinlere ait etkinlikler incelendiğinde en çok içeriğin tespitine 

(8) yönelik etkinliklere yer verildiği anlaşılmaktadır. Metnin planı ve metnin türünü ayırt etmeye yönelik 

sorulara ise yer verilmemiştir. Olay (2), mekân (2), zaman (2), şahıs kadrosu (4) ve anlatıcı (3) ile 

etkinlikler, “Mustafa Kemal Zafer Yolunda” ve “Otobüs” adlı metinlerde hikâye unsurlarını topluca 

buldurmaya yönelik etkinlik içerisinde bulunmaktadır. Şahıs kadrosunu buldurmaya yönelik diğer 

etkinlikler ise “Kamil” metninde “Metindeki baba karakterinin kişilik özelliklerini yazınız.”; “Sefiller” 

metninde “Madlen Baba ve Foşlövan’ın karakter özelliklerini karşılaştırınız.” gibi sorularla 

buldurulmaya çalışılmaktadır. Anlatıcıyı buldurmaya yönelik etkinlik “Sefiller” metninde “Sefiller 

romanı ile Kâmil hikâyesinin anlatıcılarını karşılaştırınız.” cümlesiyle oluşturulmuştur. Metinlerde 

başlık (1), konu (1), metni yorumlama (1) ve özetleme (2) etkinlikleri de bulunmaktadır. Ancak düzenli 

bir şekilde her metinde sadece içerik ve metni yorumlamaya yönelik etkinlik örneklerinde yaygınlık 

görülmektedir. 

Tablo 5’te 7. sınıflar için Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında hazırlanan ilk kitaba ait 

verilere yer verilmiştir:  

  

METİN ADI 

P
la

n
 (

S
er

im
, 
D

ü
ğ

ü
m

, 
Ç

ö
zü

m
) 

O
la

y
 

Ş
a

h
ıs

 K
a

d
ro

su
 

M
ek

â
n

 

Z
a

m
a

n
 

A
n

la
tı

cı
 

B
a

şl
ık

 

K
o

n
u

 

M
es

a
j 

Ö
ze

tl
em

e 

İç
er

ik
 

M
et

n
i 

Y
o

ru
m

la
m

a
 

M
et

n
in

 t
ü

rü
n

ü
 a

y
ır

t 
et

m
ey

e 

y
ö

n
el

ik
 s

o
ru

la
r 

Mustafa Kemal 

Zafer Yolunda 

- + + + + + - - - - + - - 

Kastamonulu 

Şerife Bacı 

- - - - - - - - - - + + - 

Kamil - - + - - - - - - - + + - 

Sefiller - - + - - + - - - - + + - 

Canım 

Kitaplığım 

- - - - - - + - - + + + - 

Bir Boyacı ile 

Konuştum 

- - - - - - - - - - + + - 

Otobüs - + + + + + - - - + + + - 

Renk Çemberi - - - - - - - + + - + + - 
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Tablo 5. Yedinci Sınıf MEB Yayınları (Akgül vd., 2021) 

 

Tablo 5 incelendiğinde altı öyküleyici metne ait etkinlikler içinde yine metnin türü ve planına 

yönelik bir etkinlik hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yoğunluk ise hemen her metinde görülen 

içerik ve metni yorumlama sorularındadır. Olay (2), şahıs kadrosu (2), mekan (2), zaman (2), anlatıcı 

(2) ile etkinlikler metinlerin tamamında olmasa da bulunmaktadır. Bu etkinlikler “Munise” adlı metinde 

“Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.” cümlesiyle yer almış ancak bu unsurlar 

arasında anlatıcıya yer verilmemiştir. “Divan-u Lügatit Türk’ün Bulunuş Hikayesi” metninde ise “Metni 

okurken hikâye haritasında istenenleri not alınız.” cümlesiyle yine tek bir soru ile bütün bir yapısal 

özelliklerin kavratılması hedeflenmiştir. Anlatıcı ile ilgili etkinliğin bulunduğu bir diğer metin ise “Sol 

Ayağım”dır. Metinlerde başlık (1), konu (2), verilmek istenen mesaj (1), özetleme (1) etkinlikleri de 

bulunmaktadır. 

Yedinci sınıflar için hazırlanan bir diğer der kitabı ise Özgün Yayınlarına aittir. Elde edilen 

bulgular Tablo 6’da sunulmuştur: 
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Arıların İlhamı - - - - - - + + + - + + - 

Munise - + + + + - - + - - + + - 

Sol Ayağım - - - - - + - - - - + + - 

Piri Reis - - - - - - - - - - + + - 

2100’deki Yaşamdan 

Bir Gün 

- - - - - - - - - + + + - 

Divan-u Lügatit 

Türk’ün Bulunuş 

Hikayesi 

- + + + + + - - - - + + - 
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Tablo 6. Yedinci Sınıf Özgün Yayınları (Erkal ve Erkal, 2019) 

 

Tablo 6’da 7. sınıf Özgün yayınlarının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular ders 

kitabında yer alan sekiz öyküleyici metin etkinliklerinden elde edilmiştir. En çok içerikle (6) ile ilgili 

etkinlikler yer almaktadır. Olay (4), şahıs kadrosu (4), mekân (4), zaman (4), anlatıcı (3) gibi öyküleyici 

metin unsurlarına da metinlere ait etkinliklerde yer verilmiştir. Doğrudan öyküleyici metin unsuru olarak 

sorulmasa da “Karanfiller ve Domates Suyu” adlı metinde “Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı 

örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.” cümlesiyle bu bilgiye göndermede bulunulduğu anlaşılmaktadır. 

Konu (2), mesaj (4), özetleme (1) etkinlikleri ise daha az karşımıza çıkmaktadır. Plan, başlık, yorumlama 

soruları ve metin türüne yönelik etkinliklere ise yer verilmediği görülmektedir.  

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında yedinci sınıflar için hazırlanan ikinci ders kitabında 

sekiz öyküleyici metin tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur: 

Tablo 7. Yedinci Sınıf MEB Yayınları (Kır, Kırman ve Yağız, 2021) 

 

METİN ADI 

P
la

n
 
(S

er
im

, 
D

ü
ğ
ü

m
, 

Ç
ö
zü

m
) 

O
la

y
 

Ş
a
h

ıs
 K

a
d

ro
su

 

M
e
k

â
n

 

Z
a
m

a
n

 

A
n

la
tı

cı
 

B
a
şl

ık
 

K
o
n

u
 

M
e
sa

j 

Ö
z
et

le
m

e 

İç
er

ik
 

M
e
tn

i 
Y

o
r
u

m
la

m
a

 

M
e
tn

in
 t

ü
rü

n
ü

 a
y
ır

t 
 

et
m

ey
e 

y
ö
n

el
ik

 

so
ru

la
r 

Karanfiller ve 

Domates Suyu 

- - - - - + - - + - + - - 

Ninenin Kitabı - + + + + + - - - - + - - 

Meşe ile Saz - + + + + - - - - - - - - 

Küçük Çocuk - - - - - - - - + - - - - 

Küçük Yunus - + + + + - - + + - + - - 

Son Leylek - + + + + + - - - - + - - 

Karamsar ve İyimser 

Bakış Açısı  

- - - - - - - - - + + - - 

Ampulün İlk Yanışı - - - - - - - + + - + - - 
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Ana İşsiz Kalınca - - - - - - - - + + + + - 

Sığırtmaç 

Mustafa’nın 

Öyküsü 

- - - - - - - - - + + + - 

Okumak Düşünmek 

İçindir 

- - - - - - - - - + + + - 

Kaplumbağayla İki 

Ördek 

- + + + + - - - + - + + - 

Kızgın Bir Lira - - + - - - - - - + + + - 

A Harfi - - + - - - - - - - + + + 

Yusufçuk - - - - - - - - - - + + + 

Ağaçtan Oyma Su 

Taşı 

- - - - - - + + + - + + - 
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Tablo 7’de 7. sınıf MEB yayınlarının incelenmesi sonucu saptanan 8 öyküleyici metinle ilgili 

etkinliklerin sınıflandırılması mevcuttur.  Tabloya bakıldığında metinlerin tamamında tümünde içerik 

ve metni yorumlamaya yönelik etkinliklere yer verildiği görülmektedir. Plan ve anlatıcı unsurlarına ise 

etkinlerde yer verilmemiştir. Olay (1), şahıs kadrosu (3), mekan (1), zaman (1), başlık (1), konu (1), 

verilmek istenen mesaj (3), özetleme (4) etkinlikleri de dağılım sıklıkları farklı olsa yer verilen 

unsurlardır. 

2021-2022 öğretim yılında sekizinci sınıflar için tek bir ders kitabının kullanımı kabul 

edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında bulunan ders kitabından elde edilen bulgular Tablo 

8’de sunulmuştur: 

Tablo 8. Sekizinci Sınıf MEB Yayınları (Eselioğlu, Set ve Yücel, 2021) 

 

Tablo 8’de 8. sınıf MEB yayınlarında yer alan 9 öyküleyici metnin araştırmaya konu olan 

öyküleyici metin unusurları açısından en çok içerik (6) ve metni yorumlamaya (6)  yönelik etkinliklerle 

karşılaşıldığını söylemek mümkündür.  Olay (3), mekan (3), zaman (3), şahıs kadrosu (4), anlatıcı (4)  

ile etkinlikler metinlerde öyküleyici metin unsurlarının tamamıyla birlikte ele alınmamıştır “Kaşağı”, 

“Kınalı Ali’nin Mektubu”, “Yılkı Atı” metinlerinde bu unsurlar tek etkinlik içinde yer almaktadır. “Göç 

Destanı” adlı metinde şahıs kadrosuna yönelik “Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?” sorusu 

yer almaktadır.  “Haritada Bir Nokta” metninde anlatıcı ile ilgili etkinlik ise “Metinde anlatım kimin 

ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.” Şeklindedir. Bazı metinlerde başlık 

(1), konu (2), verilmek istenen mesaj (4) , özetleme (4), metnin türünü ayırt etmeye yönelik sorular (1) 

bulunmaktadır. Plana yönelik herhangi bir metinde etkinlik bulunmamıştır.  

4.SONUÇ 
Öyküleyici metinler, birçok özellik bakımından diğer metinlerden ayrılır. Ancak temel farklılık 

metnin yapısı ile ilgili kısımdır. Öyküleyici metinleri, yapısal olarak içeriğini oluşturan olay 

ayırmaktadır. Bu hususlar da öyküleyici metni ölçmek için dayanak oluşturur. Çalışmada Türkçe ders 

kitaplarındaki öyküleyici metinlerin, öyküleyici metinleri anlama sorularıyla ölçülüp ölçülmediği 

incelenmiştir.  
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Kaşağı - + + + + + - - + - + - - 

Kınalı Ali’nin 

Mektubu 

- + + + + + - - - - - - - 

Simit ve 

Peynir’le Bilim 

İnsanı Öyküleri 

- - - - - - - - - - + + - 

Portakal - - - - - - + - - + + + - 

Göç Destanı  - - + - - - - + + - + + + 

Yılkı Atı  - + + + + + - - - + + + - 

Gündüzünü 

Kaybeden Kuş 

- - - - - - - - + + + + - 

Haritada Bir 

Nokta 

- - - - - + - + + - - + - 

Kalbim 

Rumeli’de Kaldı 

- - - - - - - - - + - - - 
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5. sınıf Anıttepe Yayıncılık’a ait 8 metin, 6. Sınıf MEB Yayınları ait 3 metin, 6. sınıf Ata 

Yayınlarına ait 9 metin, 6. Sınıf MEB Yayınları (2019) 8 metin, 7. Sınıf MEB Yayınlarına ait 6 metin, 

7. sınıf Özgün yayınlarına ait 8 metin, 7. Sınıf MEB Yayınlarına ait 8 metin, 8. sınıf MEB yayınlarında 

yer alan 9 öyküleyici metin olmak üzere toplam 59 metin incelendiğinde metinlerin tümünde öyküleyici 

metni anlamaya yönelik sorulara yer verildiği görülmüştür. Soruların en çok metnin içeriğiyle ilgili 

olduğu, en az ise plan ile ilgili olduğu saptanmıştır. Hikâye unsurlarına yönelik sorulara ise gereken 

önemin verilmediği görülmüştür. Türkçe ders kitaplarında ana unsurun metinler olması sebebiyle ders 

kitaplarındaki metinlerin genel niteliği, anlama, taksonomik sınıflama, eleştirel düşünme becerisini 

geliştirme, türler gibi çeşitli açılardan değerlendirildiği görülmektedir (Akyol, 2001; Sarar Kuzu, 2013; 

Tüm, 2016; Çeliktürk Sezgin ve Gedikoğlu Özilhan, 2019; Sallabaş ve Yılmaz, 2020; Amanvermez 

İncirkuş ve Özçetin; 2021). Ancak bu çalışmalar doğrudan öyküleyici metinleri anlama soruları odak 

noktasına alınarak gerçekleştirilmemiştir. Ortaokulda Türkçe eğitimi çalışmalarının üç ana metin 

yapısından birini oluşturan öyküleyici metinlerin farklı araştırmalarla da desteklenerek incelenmesi 

önem arz etmektedir. Öyküleyici metinler kendi içinde farklı edebi türlere de ayrılmaktadır. Metnin 

türünü ayırt etmeye yönelik soruların çoğaltılması tür bilgisinin kazandırılması açısından da önemlidir. 

5.KAYNAKLAR 
Akyol, H. (2001). İlköğretim okulları 5. sınıf Türkçe kitaplarındaki okuma metinleriyle ilgili soruların analizi. 

Eğitim Yönetimi, 7 (2), 169-178. 

Akyol, H. (2010). Türkçe öğretim yöntemleri (3. Baskı). Pegem Akademi. 

Amanvermez İncirkuş, F. ve Özçetin, K. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki metni anlama sorularının eleştirel 

düşünme becerilerine göre incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (22), 290-311. 

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, çev. ed.; 2. baskı). Siyasal Kitabevi. 

(Orijinal metin basım tarihi 2013) 

Çeliktürk Sezgin, Zuhal ve Gedikoğlu Özilhan, Yasemin Gül (2019). 1.-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne 

dayalı anlama sorularının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 353-367. 

Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından 

incelenmesi. International Journal of New Trends in Arsts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26. 

Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi: yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi. 

Güneyli, A. (2008). Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması (ankara üniversitesi örneği). 

Milli Eğitim Dergisi, 179, 82-92. 

Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi. Engin Yayınevi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlığı (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ve 8. Sınıflar). Ankara. 

Özdemir, S. (2019). Kuramdan uygulamaya Türkçe ders kitabı incelemeleri. Anı Yayıncılık. 

Sallabaş, M. E. ve Yılmaz, G. (2020). Türkçe ders kitabında bulunan metin altı sorularının yenilenmiş Bloom 

taksonomisine göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 586-596. 

Sarar Kuzu, T. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş bloom taksonomisindeki 

hatırlama ve anlama bilişsel düzeyleri açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 37(1), 58-76. 

Solak, M. ve Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından 

incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 444-453. 

Tüm, G. (2016). 5. ve 6. sınıf ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yer alan metin önü ve sonu sorularının Bloom 

taksonomisine göre değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 11(14), 731-748. 

Ünal, E. ve Köksal, K. (2007). Okuduğunu anlama ve sorular. Üniversite ve Toplum/Bilim, Eğitim ve Düşünce 

Dergisi, 7(4), 1-13. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Seçkin Yayıncılık. 

İncelenen Ders Kitapları 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

21 

 

Akgül, A., Demirer, N., Gürcan, E., Karadaş, D., Karahan, İ. ve Uysal, A. (2021). Ortaokul ve imam hatip 

ortaokulu Türkçe 7. sınıf ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

Ceylan, S., Duru, K., Erkek, G. ve Pastutmaz, M. (2021). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6 ders kitabı. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

Çapraz Baran, Ş. ve Diren, E. (2020). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 5. sınıf ders kitabı. Anıttepe 

Yayıncılık. 

Erkal, H. ve Erkal, M. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 7. sınıf. Özgün Yayıncılık. 

Ertürk, N., Keleş, S. ve Külünk, D. (2021). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6 ders kitabı. Millî Eğitim 

Bakanlığı Yayınları. 

Eselioğlu, H., Set, S. ve Yücel, A. (2021). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 8 ders kitabı. Millî Eğitim 

Bakanlığı Yayınları. 

Kır, T., Kırman, E. ve Yağız, S. (2021). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitabı 7. Millî Eğitim 

Bakanlığı Yayınları.  

Sarıboyacı, M. O. (2021). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6 ders kitabı. Ata Yayıncılık. 

  



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

22 

 

AMERİKAN PSİKOLOJİK DANIŞMA DERNEĞİ VE AMERİKAN 

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI DERNEĞİ İLE TÜRK 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ’NİN 

KARŞILAŞTIRILMASI   

Neslihan TEKGÜL 

Uzman Klinik Psikolog, Yıldız Teknik Üniversitesi 

ntekgul@yildiz.edu.tr 

ORCID ID: 0000-0001-6149-1825 

Dilay BATUM 

Uzman Psikolojik Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı 

dilybatm@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0001-6895-7085 

Özet 
Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortaya çıkarak gelişmiş 

ve dünyaya yayılarak bir meslek alanı haline gelmiştir. ABD’nde farklı sosyal ve ekonomik koşullar altında ve 

gereksinimlerden doğan PDR, zaman içinde koşullar ve gereksinimler değiştikçe farklılaşmıştır. Başlangıçta 

sadece okullarda hizmet verilirken zamanla farklı alanlarda uzmanlaşmalar oluşmuştur. Bu süreçte ABD’de,  

PDR’nin meslekleşme konusunda ilerlemesinde derneklerin önemli rolü olmuştur. Bunlardan en önemlilerinden 

iki tanesi Amerikan Psikolojik Danışma Derneği  (American Counseling Association-ACA) ve Amerikan Okul 

Psikolojik Danışmanları Derneği’dir (The American School Counselor Association- ASCA). Türkiye’de ise bu 

mesleğin doğuşu ve gelişimi ile birlikte dernekleşme (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği- Türk PDR-Der) 

farklı biçimde gerçekleşmiştir. Dernekleşmenin meslekleşme ve mesleğin gelişimdeki önemi göz önüne 

alındığında, ortak noktaların ve farklılıkların sistemli olarak ele alınmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Bu 

çalışmada, Amerikan Psikolojik Danışma Derneği ve Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği ile Türk 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla iki ülkedeki 

psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki üç dernek beş ana başlık altında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu 

başlıklar şunlardır; kuruluş, amaç, üyelik, bölümler ve hizmetler (kendi içinde sekiz başlık altında). Ayrıca 

literatürdeki konu ile ilgili çalışmalar sunularak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma ve rehberlik, dernek, Türk PDR-Der, ACA, ASCA 

COMPARISON OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

COUNSELING ASSOCIATION AND THE AMERICAN SCHOOL 

PSYCHOLOGICAL COUNSELORS ASSOCIATION AND THE TURKISH 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE ASSOCIATION 

Abstract 
Psychological counseling and guidance (PDR) emerged in the United States of America (USA) and 

developed and became a profession by spreading to the world. The PCR, which emerged under different social 

and economic conditions and needs in the USA, has differentiated over time as conditions and needs have changed. 

In the beginning, services were provided only in schools, but over time, specializations in different fields emerged. 

In this process, associations played an important role in the advancement of PCG in the field of professionalization 

in the USA. Two of the most important of these are the American Counseling Association (ACA) and the American 

School Counselor Association (ASCA). In Turkey, with the birth and development of this profession, association 

(Psychological Counseling and Guidance Association-Turkish PDR-Der) took place in a different way. 

Considering the importance of association in professionalization and the development of the profession, it is 
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thought that it is important to systematically address common points and differences. In this study, it is aimed to 

compare the American Psychological Counseling Association, the American School Counseling Association and 

the Turkish Psychological Counseling and Guidance Association. For this purpose, three associations in the field 

of psychological counseling and guidance in two countries were examined and compared under five main 

headings. These titles are: organization, purpose, membership, departments and services (under eight headings 

within itself). In addition, studies on the subject in the literature were presented and suggestions were made. 

Keywords: Psychological counseling and guidance, association, Turk PDR-Der, ACA, ASCA 

1. GİRİŞ 

Dernekler konusu bir mesleğin meslekleşmesi ve sonrasındaki gelişim sürecinde oldukça 

önemli bir konudur. Bu önemli konuyu ele almada önce ‘dernek ve psikolojik danışma’ kavramlarının 

tanımlarının yapılması faydalı olacaktır. Dernek, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘belirli ve ortak bir 

amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet’ (Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü, 2020) 

olarak tanımlanırken; medeni kanunun 56. maddesinde ise; kazanç paylaşma dışında kanunlarla 

yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi 

ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları 

dernek olarak tanımlanmıştır (Oğuzman, vd., 2016). Psikolojik Danışma, bireylerin, grupların ve 

ailelerin ruh sağlığı, iyilik hali, akademik ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için yürütülen 

profesyonel bir ilişkidir (ACA, 2019). Amerika’da psikolojik danışman eğitimi ‘bilim uzmanlığı’ 

(Yüksek lisans/Mastır) derecesidir ve yüksek lisans eğitimi gerektirir. ‘psikolojik danışman eğitimi’ ise 

yüksek lisans ve doktorayı gerektirir. Psikolojik Danışma ve İlgili Eğitim Programlarının Kalite 

Güvenesi Kurumu (The Council for Accreditation of Counseling and Related Education Programs-

CACREP) tarafından akredite edilir (Yüksel-Şahin, 2015). Ülkemize ise psikolojik danışma ve rehberlik 

(PDR) alanında Amerika’daki gibi benzer bir eğitim yapılanması yoktur. PDR, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) ortaya çıkarak gelişmiş ve dünyaya yayılarak bir meslek alanı haline gelmiştir. 

ABD’nde farklı sosyal ve ekonomik koşullar altında ve gereksinimlerden doğan PDR, zaman içinde 

koşullar ve gereksinimler değiştikçe farklılaşmıştır. Başlangıçta sadece okullarda hizmet verilirken 

zamanla farklı alanlarda uzmanlaşmalar oluşmuştur. Bu süreçte ABD’de,  PDR’nin meslekleşme 

konusunda ilerlemesinde derneklerin önemli rolü olmuştur. Bunlardan en önemlilerinden iki tanesi 

Amerikan Psikolojik Danışma Derneği  (American Counseling Association-ACA) ve Amerikan Okul 

Psikolojik Danışmanları Derneği’dir (The American School Counselor Association-ASCA). Türkiye’de 

ise bu mesleğin doğuşu ve gelişimi ile birlikte dernekleşme (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği- 

Türk PDR-Der) farklı biçimde gerçekleşmiştir. Dernekleşmenin meslekleşme ve mesleğin gelişimdeki 

önemi göz önüne alındığında, ortak noktaların ve farklılıkların sistemli olarak ele alınmasının önemli 

olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada, Amerikan Psikolojik Danışma Derneği ve Amerikan Okul 

Psikolojik Danışmanları Derneği ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

DERNEKLER 

Amerikan Psikolojik Danışma Derneği (American Counseling Association-ACA) 

ACA’nın Kuruluşu: Amerika’da Frank Parsons’ın Boston’da bir meslek bürosu kurmasıyla, işe 

yerleştirme hizmetleri ile 1908’de başlamış ve daha sonra, 1913 yılında eğitim sisteminde yer almıştır. 

Bu alandaki hizmetler 1910’larda örgütlenmeye başlamıştır. 1913’de Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği 

(National Vocational Guidance Association - NVGA) kurulmuştur  (Yeşilyaprak, 2007). 1957’de Los 

Angeles’ta dört bağımsız dernek ortak bir kongre düzenleyerek daha geniş ve profesyonel ses getirmek 

umuduyla Amerikan Personel ve Rehberlik Derneği'ni (APGA) kurmuşlardır. 1 Temmuz 1992'de 

dernek, dernek üyeleri arasındaki ortak bağı yansıtmak ve amaç birliğini güçlendirmek için adını 

yeniden değiştirerek American Counseling Association (ACA) olarak belirlemiştir (ACA, 2020).  

ACA’nın Amacı: Derneğin iç tüzüğüne göre; danışmanların gelişimini teşvik ederek, 

danışmanlık mesleğini ilerlemesini ve danışmanlık mesleğini ve uygulamalarını insan onuru ve 

çeşitliliğine saygı içerinde gerçekleştirilmesini sağlayarak toplumdaki yaşam kalitesini artırmak temel 
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amaçtır. Maddeler halinde amaçlarını ifade etmekte yarar vardır: (1) Danışmanların mesleki gelişimini 

teşvik etmek,  (2) Mesleğin savunuculuğunu yapmak, (3) Danışmanlık hizmetlerinden yararlananları 

etik ilkeler ışığında korumak ve (4) Kültürel açıdan kapsayıcı uygulamalar sağlamak (ACA, 2019). 

ACA’ya Üyelik ve Koşulları: Dernek 8 tür üyelik tanımlamıştır. Bunlar; profesyonel üye 

(Professional), düzenli üye (Regular), öğrenci üye (Student), yeni profesyonel üye (New Professional), 

yeni 2 yıl profesyonel üye (New Professional Year 2), uluslararası elektronik profesyonel üye 

(International Electronic Professional), uluslararası elektronik öğrenci üye (International Electronic 

Student)ve emekli üye (Retired) (ACA, 2015). 

ACA’nın Merkezi, Bölgeleri, Bölümleri ve Şubeleri: Merkezi Alexandria, Virginia'dadır. 

Amerikan Psikolojik Danışma Derneği 18 bölüm ve 56 şubeden oluşmaktadır. Dernek, üye hizmetlerini 

geliştirmek için çeşitli kurumsal ve ilgili kuruluşlarla işbirliği de yapmaktadır. 

Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği (The American School Counselor 

Association-ASCA)  

ASCA’nın Kuruluşu: Mesleki gelişim sağlamak, okul psikolojik danışmanlığı programlarını 

geliştirmek ve etkili okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarını araştırmak için 1952’den bu yana Okul 

Psikolojik Danışmanları Derneği hizmet vermektedir. APGA’nın bir bölümü olarak hizmet vermeye 

başlayan dernek 1 Nisan 2018 yılında tamamen bağımsız bir dernek olarak faaliyetlerini sürdürmektedir 

(ACA, 2020). 

ASCA’nın Amacı: Dernek, öğrencilerin kişisel-sosyal, akademik ve kariyer gelişiminde ihtiyaç 

duydukları bilgi, beceri ve tutumları tanımlamakta ve savunuculuk, liderlik, işbirliği ve sistemik değişim 

yoluyla okul danışmanlarının imajını ve etkisini genişletmeye odaklı bir kuruluştur. Okulda, evde, 

toplumlarda ve dünyada öğrenci başarısını teşvik etmek için okul danışmanlarını bilgi, beceri, 

bağlantılar ve kaynaklarla güçlendirmektedir (ASCA, 2020). 

ASCA’ya Üyelik ve Koşulları: Derneğin dört tür üyelik türü vardır. Bunlar: profesyonel üyelik 

(Professional), emekli üyelik (Retired), öğrenci üyelik (Student) ve bağlı/ortaklı üyelik (Affiliate)’tir 

(ASCA, 2022). 

ASCA’nın Merkezi ve Şubeleri: ASCA’nın merkezi, Virginia eyaletinin Alexandria şehrindedir. 

51 tane bölgesel derneğe/şubeye sahiptir. 

Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) 

1950’li yıllarda Türk-Amerikan işbirliği anlaşması kapsamında (Marshall Planı) ülkemize davet 

edilmiş olan Amerikalı uzmanların öncülüğünde rehberlik alanda ilk çalışmalar başlatılmıştır. Bu 

uzmanlar eğitim sistemimizi inceleyerek aksaklıklar üzerine raporlar hazırlayıp yeni uygulamalar için 

konferanslar, seminerler düzenlemişler ve rehberlik alanında ilk pilot uygulamaları başlatmışlardır 

(Yeşilyaprak, 2007). Bu gelişmeden sonra bir dizi gelişim ile birlikte PDR Derneği’nin kurulduğu 1989 

yılından önce gerçekleşen önemli gelişmelerdir. Bu gelişmeler ile birlikte mezunların sayıca hızla artış 

göstermesi, meslek içinde ve toplumda alanın temel kavramlarının doğru anlaşılması, etik kuralların ve 

yeni bir meslek alanı olan PDR hizmetlerinin kalitesinin korunması, meslektaşların bir meslek birlik ve 

bütünlüğüne ulaşmaları, alanda gelişmeleri, mezunların haklarının korunması gibi konularda (Özgüven, 

1990; Yeşilyaprak, 2007) meslek mensuplarına yardımcı olacak bir derneğin kurulmasını elzem hale 

getirmiştir. 1988 yılına kadar PDR mezunları 1976’da kurulan ‘Psikoloji Derneği’ içerinde faaliyet 

göstermiş ancak 1988 yılında ‘Psikoloji Derneği’nin üyelik koşullarını değiştirmesi ile PDR mezunlarını 

üye olarak kabul etmemiştir. Psikoloji bölümlerinden mezun olanların üye olabileceği şeklinde bir 

sınırlama getirmiş olması, ayrı bir dernek kurma çabalarını hızlandırmış, 1989 yılı içinde “Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Derneği” adı ile dernek kurulmuştur (Özgüven, 1990; Yeşilyaprak, 2007). PDR 

Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı kararı ile isminin başına 

“Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır (Yeşilyaprak, 2007).  

PDR Derneğinin Amacı: (1) Psikolojik Danışmanların birlik, beraberlik ve mesleki 

dayanışmasını sağlayarak, oda, federasyon gibi mesleki örgütlenmeler için her türlü mevzuat 

çalışmalarını gerçekleştirmek; buna yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, (2) 
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin ülkemizde tanıtılması, 

gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak, (3) Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik mesleğinin uygulama ve etkinlik alanlarını genişletmek, Psikolojik Danışmanların 

bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak, (4) Psikolojik 

Danışmanların haklarını gözetmek ve korumak, (5) Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğinin kural 

ve ilkelerini gözeterek, aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere gerekli işlemlerin yapılması için 

duyuruda bulunmak, (6) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların haklarını korumak ve 

savunmak amaçlarına yönelik çalışmalar yapmak, (6) Eğitim, kariyer ve mesleki rehberlik, ruh sağlığı, 

evlilik ve aile ile rehabilitasyon alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunmak ve bu 

konularda eğitimler vermek. 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’ne Üyelik Koşulları: Derneğin ve şubelerin asıl 

ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır. 

Dernek Merkezi ve Şubeleri: Derneğin merkezi Ankara’dadır. Türk PDR-DER 1989 yılında 

Ankara’da kurulup faaliyetlere başladıktan ancak 10 yıl sonra bir mülkiyete (daire) sahip olmuştur. 

Dernek çalışmalarının yönetildiği bu merkez, maddi ve manevi desteklerinden dolayı, yönetim 

kurulunun 10.03.2000 tarih ve 6 nolu kararı ile “Prof. Dr. Feriha BAYMUR Evi” adıyla hizmete 

girmiştir (Yeşilyaprak, 2007; Türk PDR-DER, 2019).Türk PDR-DER’in ilk şubesi 2000 yılında 

İstanbul’da açılmıştır. Ankara’daki genel merkeze bağlı 23 şubesi ve 13.000 üyesi ile faaliyet 

göstermekte olup ayrıca PDR programı olan tüm üniversitelerde temsilcilikleri bulunmaktadır (Türk 

PDR-DER, 2020). 

AMERİKAN PSİKOLOJİK DANIŞMA DERNEĞİ (ACA), AMERİKAN 

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI DERNEĞİ (ASCA) İLE TÜRK 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ’NİN (TÜRK PDR-

DER) HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

Bu bölümde; kongre, konferans ve toplantılar, yayınlar, etik ilke ve standartlar, savunuculuk 

hizmetleri, kariyer hizmetleri, eğitimler, ulusal ve uluslararası mesleki örgütler ve kurumlarla ilişkiler 

ve ölçek araştırma merkezi başlıkları altında sırası ile ACA, ASCA ve Türk PDR-DER’in yapmış olduğu 

hizmetler karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Tablo 1 üzerinden ele alınacaktır. 

Tablo 1. Amerikan psikolojik danışma derneği (ACA), Amerikan okul psikolojik danışmanları derneği 

(ASCA) ile Türk psikolojik danışma ve rehberlik derneğinin (Türk PDR-Der) hizmetlerinin karşılaştırması 
 

ACA ASCA TÜRK-PDR 

1. Kongre, 

Toplantı ve 

Konferanslar 

Evet Evet Evet 

2. Yayınlar Dergi, kitap, bülten, 

DVD ve çeşitli 

materyaller 

Dergi, kitap, bülten, DVD ve çeşitli 

materyaller 

Dergi, kitap, bülten, DVD ve 

çeşitli materyaller 

3. Etik İlke ve 

Standartlar 

Oluşturma 

ACA Etik Kurallarının 

2014’te güncellemiştir. 

Çevrimiçi psikolojik 

danışma etik standartları 

pandemi öncesi 

oluşturulmuştur. 

ASCA Okul Danışmanları için 

Etik Standartları oluşturmuş 

(2016) ve İspanyolca olarak da 

yayınlamıştır.  ASCA ayrıca okul 

psikolojik danışmanlarının eğitimi 

(2018) ve okul psikolojik 

danışmanları liderleri (2018) için 

de bir etik standart oluşturmuştur. 

2020 yılında çevrimiçi okul 

Psikolojik danışman ve rehberlik 

alanında çalışanlar için etik 

kurallar 1995’te basılmış; 

genişletilerek 2011 yılında 

yeniden basılmıştır (Türk PDR 

Derneği, 2011). Çevrimiçi 

psikolojik danışma için etik 

kurallar pandemi sonrasında 

eklenmiştir (2021). 
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ACA ASCA TÜRK-PDR 

psikolojik danışma etik ilke ve 

standartları oluşturmuştur. 

4.Hak 

Savunuculuğu 

(Advocacy) 

ACA’nın hak 

savunuculuğu için bir alt 

bölümü vardır. Hak 

savunucusu olmak için 

belli mesleki ve etik 

standartlar ve eğitimler 

oluşturmuştur (ACA, 

2018).  

Savunuculuğun okul psikolojik 

danışmanının bir yetkinlik alanı 

(ASCA, 2020). 

Türk PDR-DER ise savunuculuk 

alanında ACA ve ASCA gibi 

faaliyet göstermemekle birlikte 

savunuculuğun bir kısmını 

gerçekleştirmektedir. 

5. Kariyer 

Hizmetleri 

Evet Evet, artı olarak sertifikasyon 

yapmaktadır. 

Evet 

6. Eğitimler Evet Evet  Evet 

7. Ulusal ve 

Uluslararası 

Mesleki Örgütler 

vee Kurumlarla 

İlişkiler 

Evet Evet Evet 

8.  Ölçek 

Geliştirme 

Merkezi 

Hayır Evet Hayır 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Amerikan Psikolojik Danışma Derneği ve Amerikan Okul Psikolojik 

Danışmanları Derneği ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmaya göre Türk-PDR Derneği ACA ve ASCA’nın yapmış olduğu 

faaliyetleri geç olsa da tek başına yürütmektedir. Örneğin; Çevrimiçi psikolojik danışmada etik kılavuz 

yayınlama faaliyetinde diğer dernekler pandemi öncesinde bu faaliyeti yapmış; Türk-PDR derneği 

pandemiden sonra yapmıştır. Kongre, toplantı ve konferans, eğitim, yayın, kariyer geliştirme ve başka 

kurum/kuruluşlarla işbirliğine girme faaliyetlerinde her üç dernekte faaldir. Savunuculuk konusunda 

Türk-PDR Derneği ACA ve ASCA’ya göre tüm alanlarda faal değildir. Ölçek geliştirme merkezi sadece 

ASCA’da mevcuttur. 

Tarihi olarak bakıldığında genç bir dernek olmasına rağmen, PDR alanının gelişiminde oldukça 

önemli sorumluluklar almıştır. Meslekleşmede oldukça fazla olan dernekleşme üzerine yapılan 

çalışmalar neredeyse hiç yoktur. Ülkemizdeki PDR alanının gelişimi için bu alanda bilimsel çalışmaların 

yapılması önerilmektedir. 
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ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDAKİ 

KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ 2 
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Dr. Öğretim Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
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Özet 

Bu çalışma yazarın 2006 yılında hazırladığı yüksek lisans tezinin aradan geçen zamana göre 

kavram yanılgılarındaki ve kavramlardaki değişime bakmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma için 

belirlenen ölçme ve değerlendirme kavramları alan uzmanlarına yeniden gönderilmiş ve günümüzde bu 

kavramların öğretmenler tarafından hala kavram yanılgısı olabileceğine ilişkin görüş alınmıştır. 

Araştırma için farklı branş ve kıdeme sahip 550 öğretmene ölçme ve değerlendirme kavram testi 

uygulanmıştır. Bulgular ışığında öğretmenlerin en çok geçerlik güvenirlik arasında, sabit ve sistematik 

hata arasında, düzeltme puanı ile ham puan arasında kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir. 2006 

yılından 2022 yılına kadar öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme kavramlarına yönelik kavram 

yanılgılarına ilişkin araştırmalarda bu çalışma içinde derlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin aradan 

geçen zamana rağmen benzer kavramlarda yanılgılara düştüğü eğitim sisteminde öğretmen yetiştiren 

kurumlarda ve hizmet içi eğitimlerde bu konulara ağırlık verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmen Yeterlikleri, Kavram Yanılgıları 

DETERMINATION OF PRIMARY TEACHERS’ MISCONCEPTIONS 

IN MEASUREMENT AND EVALUATION 

Abstract 
This study has been prepared to look at the change in misconceptions and concepts according to the time 

the author's master's thesis was prepared in 2006. The measurement and evaluation concepts determined for the 

study were sent back to the field experts, and today, teachers' opinions were received regarding the fact that these 

concepts may still be misconceptions. For the research, measurement and evaluation concept test was applied to 

550 teachers from different branches and seniority. In light of the findings, it was determined that the teachers 

mostly had misconceptions between validity and reliability, fixed and systematic error, and correction score and 

raw score. This study compiled research on teachers' misconceptions about measurement and evaluation concepts 

from 2006 to 2022. As a result, it has been concluded that teachers have made mistakes in similar concepts despite 

the time that has passed and that these issues should be emphasized in teacher training institutions and in-service 

training in the education system. 

 
 

Keywords: Measurement and Evaluation, Teacher Competencies, Misconceptions  

GİRİŞ 

Ölçme ve değerlendirme birbirinden ayrı anlam taşıyan iki kavramdır. Öğretmenlerin ve bazı 

eğitimcilerin bu kavramları birbirine karıştırarak kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin bireyler 

hakkında verdikleri kararlar geçerli ve güvenilir olmalıdır. Birey başarısı hakkındaki alınan kararların 

isabetli olması, hem dayandığı gözlem ya da ölçmelerin doğruluğuna hem de seçilen değerlendirme 

ölçütünün uygunluğuna bağlıdır. Bugün ülkemizde ölçme ve değerlendirmenin iyi bilinmemesi, ölçme 

sonuçlarıyla ölçütlerin birbiriyle karıştırılmasına ve yetersiz dayanaklarla isabetsiz kararlar verilmesine 

sebep olmaktadır (Turgut, 1983).  

 
2 Bu çalışma yazar tarafından 2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve 

Değerlendirme Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Ömer KUTLU danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. 

mailto:rserkan.arik@dpu.edu.tr
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Ölçme ve değerlendirme alanında belli bir yeterliğe sahip olma, öğrenci başarısının ölçülmesi 

ve değerlendirilmesinin her aşamasında ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve ilkelerinin yerinde 

ve zamanında kullanılmasıyla mümkündür.  

Kavram yanılgısı bir hata ya da bilgi eksikliğinden dolayı yanlış verilen bir yanıt değildir. 

Kavram yanılgısı, zihinde bir kavramın yerine oturan, bilimsel olarak o kavramın tanımından farklı olan 

demektir. Nakhleh (1992), kavram yanılgılarını, bilimsel olarak kabul gören ve öğretmenin 

yapılandırılmasını hedeflediği kavramların dışında öğrencilerin kendilerince yapılandırdıkları 

kavramlar olarak tanımlamıştır. Birey, yanılgıya düştüğü kavramın doğru olduğunu nedenleri ile birlikte 

açıklıyorsa ve kendisinden emin olduğunu söylüyorsa kavram yanılgısı vardır. Başka bir açıdan bütün 

kavram yanılgıları birer hatadır ama bütün hatalar birer kavram yanılgısı değildir (Treagust, 1988). 

Eğitimde yer alan kavramlar bireyin yaşamında ilk olarak karşılaştığı kavramlardır. 

İlköğretimde bireyler yeni kavramlarla karşılaşırlar ve ilerki yaşantılarında bu kavramları sıkça 

kullanırlar. Bu açıdan onları yetiştiren eğitimcilerin kavramları doğru kullanmaları çok önemlidir. 

Eğitimcilerin ölçme ve değerlendirmedeki kavram yanılgılarını belirlemek, eğitim sürecinde 

yanılgılarını, yanlış anlamalarını kontrol altına alabilmek, etkili ve düzenli bir eğitim sürecinin önemli 

aşamasını oluşturur.  

Bireyin eğitim sürecinde karşılaştığı kavramlar, eksik ya da hatalı öğrenilmiş olursa ilerleyen 

zamanda düzeltilmesi olanaksız bir hale gelir. Bu nedenle birçok öğretmen kavram yanılgılarının 

farkında değildir. Hatta kavram bilgileri açısından kendilerini yeterli görmekte ve kavramları hatasız 

kullandıklarını düşünmektedirler.  

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanındaki 

kavramlama düzeyi nedir? 

Yapılan alanyazın taramalarından elde edilen sonuçlara göre, kavram yanılgıları üzerine 

yapılmış çalışmaların neredeyse tümü bireylerin, fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), matematik ve 

sağlık bilimleri konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesini ve yanılgıların giderilmesini 

amaçlayan çalışmalar şeklindedir. Alanyazın taramasında, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme 

kavramlarındaki yanılgıları üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada öğretimin 

kalitesini ve etkililiğini etkileyen bu konunun araştırılmasının önemli olacağı düşünülmüştür.  

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, ölçme ve 

değerlendirme alanı ile ilgili kavram yanılgılarını saptamaktır.  

1. YÖNTEM 

Bu çalışmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, ölçme ve değerlendirme 

alanındaki kavram yanılgıları belirlenmiştir. Araştırma, konuyla ilgili durumu betimlemeye çalışan, 

tarama türü bir araştırmadır.  

Çalışma grubu belirlenirken, çalışma alanı öğretmenlere ait sayılar dikkate alınarak tabakalı 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Tabakalı örneklem; evrendeki alt grupların örneklemde temsil 

edilmelerinin garanti altına alındığı örneklemdir 

Tablo 1. Yıllara göre verilerin alındığı evren ve çalışma grupları 

 Öğretmenlik Alanları 

Yıllar 
Evren-

Örneklem 

Türkçe 

Öğretmenliği 

Sosyal 

Bilgiler 

Sınıf 

Öğretmenliği 

Matematik 

Öğretmenliği 

Fen 

Bilimleri 
Toplam 

2006 

Genel 245 192 1911 222 261 2831 

Çalışma 

grubu 
54 46 60 51 44 265 

Yüzde 8,6 6,8 67,5 7,8 9,2 100 

2011 

Genel 597 497 2972 696 577 4338 

Çalışma 

grubu 
68 58 75 64 55 319 
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 Öğretmenlik Alanları 

Yıllar 
Evren-

Örneklem 

Türkçe 

Öğretmenliği 

Sosyal 

Bilgiler 

Sınıf 

Öğretmenliği 

Matematik 

Öğretmenliği 

Fen 

Bilimleri 
Toplam 

Yüzde 8,6 7 65 9,7 9 100 

2016 

Genel 262 209 1928 239 278 2848 

Çalışma 

grubu 
71 63 77 68 61 272 

Yüzde 8 6 67 10 9 100 

2021 

Genel 265 212 1931 242 281 2851 

Çalışma 

grubu 
74 66 80 71 64 275 

Yüzde 9,4 7,5 61 9,8 12,3 100 

 

Veri toplama aracı 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki kavram yanılgılarını ölçmek için iki 

aşamalı tanı testi kullanılmıştır. Testin amacı doğrultusunda kapsamı belirlenmiştir. Testin kapsamı, 

üniversitelerde öğretmen yetiştirme programlarında okutulan “Ölçme ve Değerlendirme” dersi ve ders 

kitapları içeriği ile bu alanda çalışan öğretim üyelerinin testin kapsamını oluşturacak kavramlara ilişkin 

görüşlerinden oluşan görüş formu ile elde edilmiştir. Bu görüşlerden sonra sınırları çizilen test konu 

kapsamına dayalı olarak belirlenen kavramlar daha sonra alan uzmanlarına gösterilerek görüşleri 

doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Araştırma için seçilen 21 kavramdan uzman görüşleri doğrultusunda kavram yanılgısı 

olabileceği düşünülen 10 kavram araştırma için seçilmiştir.  

Seçilen 10 kavram ile ilgili olarak 13 sorudan oluşan ÖDKT oluşturulmuş, uzman görüşleri ile 

kapsam ve görünüş geçerlikleri sağlanmıştır.  

Güvenirlik için test tekrar test güvenirliğine bakılmıştır. Araştırma grubu dışında 74 öğretmene 

20 gün arayla iki kez uygulanıp toplam kavram yanılgıları puanlarının ilk uygulama ile ikinci uygulama 

arasında Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. İki uygulama arasındaki 

korelasyon katsayısı p= 0,81 olarak bulunmuştur. Bulunan güvenirlik katsayısı ölçülmek istenen kavram 

yanılgısı toplam puanının 20 günlük süre içinde kayda değer bir değişme göstermediğini, puanların 

kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

BULGULAR 

Öğretmenlerin, ÖDKT’ne verdikleri yanıtlar içinde kavram yanılgısı varsa 1, yoksa 0,’a 

dönüştürülmüştür. Ayrıca doğru kavram 2, kavram yanılgısı 1, yanlış kavram 0 şeklinde puanlanarak 

tablolara dönüştürülmüştür. Daha sonra öğretmenlerin ne kadar kavram yanılgısına düştüklerini bulmak 

için ÖDKT’nden alınan, toplam kavram yanılgısı puanları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin, ÖDKT’ndeki 

doğru kavram, yanlış kavram ve kavram yanılgısı düzeyleri tablolarda frekans ve yüzde ile 

gösterilmiştir. 

       

Okullarda öğrencilerin bir derse ilişkin başarı 

düzeyini belirlemek amacıyla yapılan ölçmeler;  

  ( ) I. Doğrudan ölçmelerdir.  

  ( ) II. Dolaylı ölçmelerdir.  

  Bunun bir sonucu olarak,  
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A) Ölçme sonuçlarının mükemmel olması 

sağlanır.  

B) Ölçme sonuçlarına hata karışma olasılığı 

artar.  

C) Ölçme sonuçlarının yansız olması sağlanır.  

D) Ölçme sonuçlarına güvenilmez. 

 

Şekil 1. Yıllara göre kavram yanılgısı ile frekans arasındaki grafik 

 

Şekil 2. Yıllara göre yanlış kavram ile frekans arasındaki grafik 
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Şekil 2. Yıllara göre doğru kavram ile frekans arasındaki grafik 

SONUÇ 

Bu çalışmada, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme kavramlarında yanılgıya düştükleri, bu 

yanılgının en fazla 11. soruda yoklanan “düzeltme puanı” kavramında olduğu görülmüştür. Soruların 

büyük bir kısmında öğretmenler yanlış kavramlama yapmışlardır. Araştırmada, öğretmenlerin 

ÖDKT’de yer alan 13 sorudan en çok 4 soruda kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. Bu 

sonuç yıllar değişse bile değişmemektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin değişen yıllarda kavramlara ilişkin doğru yanıtlama eğilimleri 

artmaktadır. Kavram yanılgılarında ve yanlış kavramlamada değişim yıllara göre benzer olmasına karsın 

doğru kavramlama artmıştır. 

2006 yılında yazılan tezden sonra kullanılan ölçme ve değerlendirme kavram testi 12 

araştırmada daha kullanılmış ve benzer sonuçlar bulunmuştur bu sonuçlara ek olarak bu araştırma 

bulgularıyla benzerlik göstermesi alanda gerçekleşen yenilik ve değişimlerin kavram öğretiminde eksik 

olduğumuzu vurgulamaktadır. 

KAYNAKLAR 

Arık, R. S. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının 

belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü 

Aşık, İ. (2009). Matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilme düzeyleri ve 

yaklaşımları (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)). 

Aydoğan, S., & Gelbal, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki 

Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 

8(4), 404-420. 

Demirbilek, S. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersindeki kavram 

yanılgılarının incelenmesi. 

33

196

123

67

173

45

109
76 89

171

62
94

18

40

236

148

81

208

54

131

91
107

206

75

113

22

46

205

134

79

183

58

120

88
101

181

74

106

32

52

209

139

85

187

63

125

93

106

185

80

111

37

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dogru kavram



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

33 

 

Duran, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde kullandıkları alternatif ölçme 

değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Master's thesis, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü). 

Ekinci, H. Y., & köksal, E. A. (2011). İlköğretim fen ve matematik öğretmenleri için ölçme ve 

değerlendirme yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 167-184. 

Evin Gencel, İ. ve Özbaşı, D. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik 

yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online. 12 (1), 190- 201. http://ilkogretim-

online.org.tr/vol12say1/v12s1m14.pdf adresinden 20.04.2013 tarihinde indirilmiştir. 

Genç, N. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik algıları. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.  

Özenç, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin 

incelenmesi (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)). 

Özgül, F., & kangalgil, M. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları ile 

ilgili görüşlerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 60-

71. 

Üztemur, S. S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram 

yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. 

Üztemur, s. S., & Metin, c. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki 

kavram yanılgıları ve öz yeterlik inançlarının incelenmesi. AJELI-Anatolian Journal of 

Educational Leadership and Instruction, 3(2), 41-67. 

Yaman, S. (2011). Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına 

yönelik algıları. İlköğretim Online, 10 (1), 244-256. http://ilkogretim-

online.org.tr/vol10say1/v10s1m20.pdf adresinden 04.03.2012 tarihinde indirilmiştir.  



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

34 

 

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: NUMBER 

TALKS 

Muhammed Celal URAS 

Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

mcuras@agri.edu.tr 

ORCID ID: 0000-0003-3994-8723 

Yasin SOYLU 

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi 

yasinsoylu@atauni.edu.tr  

ORCID ID: 0000-0003-0906-4994 

Özet 
Bu araştırmada, 1990'lı yılların başında Kathy Richardson ve Ruth Parker tarafından geliştirilen “Number 

Talks” yönteminin matematik eğitiminde beceri kazandırmadaki kullanımı incelenmiştir. Matematik, yapısı gereği 

soyut kavramlar içerdiğinden dolayı matematik eğitimcileri öğrencilerin kavramları anlama ve çeşitli becerileri 

(sayı ve dört işlem) edinme süreçlerinde birtakım eksiklikler olduğunu belirtmektedir. Bu eksiklikten dolayı 

öğrenciler hem temel becerileri hem de ileriki yıllarda edinmeleri gereken becerileri kazanamamakta ve akademik 

olarak yeterli performans gösterememektedir. Soyut kavramların insan zihninde anlaşılması her birey için aynı 

şekilde gerçekleşmediğinden dolayı kavramsal anlama aşamasında bireysel farklılıklar yaşanmaktadır. Bundan 

dolayı matematik öğretimi sürecinde öğrencilerin zihinsel olarak akıl yürütmelerine imkân tanıyan uygulamalar 

gerçekleştirmek hem kavramsal anlamayı sağlamak hem de her bireye özgü akıl yürütme yollarını keşfetmeye 

olanak tanıyacaktır. Tam bu noktada “Number Talks” yöntemi, öğrencilerin anlamlı matematiksel söylemlerde 

bulunarak özellikle sayılar hakkında düşünmelerini sağlayan ve prosedürel işlemleri takip etmek yerine kendileri 

için anlamlı olan yolları kullanarak dört işlem yapmalarına olanak tanıyan bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir. 

Bu stratejide her yöntemde olduğu gibi öğrenme açısından verimlilik esas olsa da bir stratejinin verimli olup 

olmadığı her bir öğrencinin düşüncelerinde ve çıkardığı anlamlarda gizlidir. Bu yöntemin bireysel farklılıklara 

yönelik en büyük avantajı öğrencileri kendilerince anlamlı olan şekillerde düşünmeye teşvik etmesidir. Bundan 

dolayı her öğrenci kendine özgü akıl yürütme stratejisi ile kavramsal anlamayı gerçekleştirme sürecine olumlu 

katkıda bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Number Talks, Matematiksel Beceriler, Kavramsal Anlama 

A NEW APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS: NUMBER 

TALKS 

Abstract 

In this study, the use of the "Number Talks" method, developed by Kathy Richardson and Ruth 

Parker in the early 1990s, in gaining skills in mathematics education was examined. Since mathematics 

contains abstract concepts by its nature, mathematics educators state that there are some deficiencies in 

the process of students' understanding of concepts and acquiring various skills (number and arithmetical 

operations). Due to this deficiency, students cannot gain both the basic skills and the skills they need to 

acquire in the following years, and they cannot perform academically. Since the understanding of 

abstract concepts in the human mind is not the same for every individual, individual differences are 

experienced in the conceptual understanding stage. Therefore, performing practices that allow students 

to reason mentally in the mathematics teaching process will enable both conceptual understanding and 

discovering the ways of reasoning specific to each individual. At this point, the "Number Talks" method 

is expressed as an approach that allows students to think especially about numbers by making 

meaningful mathematical statements and allows them to perform arithmetical operations using ways 

that are meaningful to them instead of following procedural operations. In this strategy, as in every 

method, efficiency is essential in terms of learning, but whether a strategy is efficient or not is hidden 

in the thoughts and meanings of each student. The biggest advantage of this method towards individual 
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differences is that it encourages students to think in ways that are meaningful to them. Therefore, each 

student can contribute positively to the process of realizing conceptual understanding with his/her own 

reasoning strategy. 

Keywords: Number Talks, Mathematical Skills, Conceptual Understanding 

1. GİRİŞ 

Matematik yapısı gereği soyut kavramlar içerdiğinden dolayı matematik eğitimcileri 

öğrencilerin kavramları anlama ve çeşitli becerileri (sayı ve dört işlem) edinme süreçlerinde birtakım 

eksiklikler olduğunu belirtmektedir (Humphreys & Parker, 2015). Matematik öğretim sürecinin 

başından itibaren yaşanan bu eksiklikler ileriki yıllarda üst düzey becerilerin öğrenimini 

zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı beceri edinme sürecinde eksiklik yaşayan bu öğrenciler matematikte 

başarılı olabilmek (görünebilmek) için kavramsal anlama yerine sonuç odaklı bir prosedürü takip 

etmektedirler. Başarılı görünme isteği de kaygıya sebep olmaktadır.  Halbuki kavramsal anlamayı 

gerçekleştiren öğrencilerin daha az matematik kaygısı yaşadıkları bilinen bir gerçektir (Khoule et al., 

2017). Bundan dolayı matematik öğretimi sürecinde öğrencilerin zihinsel olarak akıl yürütmelerine 

imkân tanıyan uygulamalar gerçekleştirmek hem kavramsal anlamayı sağlama hem de matematik 

kaygısını azaltmada olumlu sonuçlara yol açacaktır. Bunun için öğrencilerin kavramsal anlamalarını 

sağlayıp kavramlarla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirerek karşılaştıkları çeşitli durumlarla 

ilgili akıl yürütmelerini sağlamak gerekir. Timoney (2007) öğrenci katılımının matematiksel iletişim 

becerilerini, konuşma becerilerini ve akademik başarılarını geliştirmede faydalı sonuçlar verdiğini ve 

böylece hem akademik hem de zihinsel olarak olumlu bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

zihinsel etkiler kapsamında akıl yürütme becerilerine katkısına da vurgu yapmıştır. Bu noktada 

matematik öğretim sürecinde öğrencilerin kavramları anlama ve kavramsal öğrenmeyi gerçekleştirmek 

için öğreticilerin farklı stratejileri kullanması gerekmektedir. 

1990'lı yılların başında Kathy Richardson ve Ruth Parker tarafından öğrencilerin anlamlı 

matematiksel söylemlerde bulunması ve özellikle sayılar hakkında düşünmelerini sağlayan ve 

prosedürel işlemleri takip etmek yerine kendileri için anlamlı olan yolları kullanarak toplama, çıkarma, 

çarpma ve bölme yapmalarına olanak tanıyan bir süreç geliştirmeye yönelik bir yaklaşım olarak Number 

Talks yöntemi önerilmiştir. Bu yöntem öğrencinin matematiksel kavramları daha derin bir düzeyde 

anlamasını desteklemektedir (Humphreys & Parker, 2015). Bu stratejide her yöntemde olduğu gibi 

öğrenme açısından verimlilik esas olsa da bir stratejinin verimli olup olmadığı her bir öğrencinin 

düşüncelerinde ve çıkardığı anlamlarda gizlidir. Bundan dolayı kavramları anlamayan bir öğrenci için 

hiçbir strateji etkili değildir. Bu doğrultuda Number Talks öğrencilerin alışagelmiş şekilde 

düşünmelerini sağlamak veya onların en iyi şekilde anlamalarını sağlamakla ilgili değildir. Aksine, 

öğrencileri kendilerince anlamlı olan şekillerde düşünmeye teşvik etmekle ilgilidir. Tam bu noktada 

öğrenci kavramsal anlamayı bu teşvik süreci neticesinde gerçekleştirecektir (Parker & Humphreys, 

2018). 

Number Talks genellikle “zihinsel olarak çözülen amaca yönelik olarak hazırlanmış problemler 

etrafında beş ila on beş dakikalık bir sınıf sohbeti” olarak tanımlanır (Parrish & Dominick, 2016). Sınıf 

içi konuşmalar öğrencilerin kalem veya kâğıt kullanmadan çeşitli pratikler yaptığı alıştırmalardır. 

Öğrenciler bu pratikler esnasında gruptaki diğer öğrencilerin stratejilerinden öğrenerek, öğrencilerin 

çeşitli matematiksel becerilerini arttırdığı iddia edilmektedir. Bu beceriler arasında sayı hissi (Ruter, 

2015), temel aritmetik işlem  ve hesaplama (Johnson & Partlo, 2014) gibi beceriler yer almaktadır. 

Ayrıca Gaillard (2018) yaptığı araştırmada Number Talks yönteminin sonucunda öğrencilerin 

matematiğe karşı daha üretken oldukları sonucuna ulaşmıştır.  Bundan dolayı matematik öğretim 

sürecinin ilk amaçlarından olan sayı hissinin ve temel işlem becerilerinin kazandırılmasında Number 

Talks yönteminin kullanılması eğitimcilere önerilmektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma bir literatür derlemesidir. Derleme çalışmalarında amaç, belli bir alan ve konuda 

yapılmış olan çalışmaların ortak özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkartarak incelenen 
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konuyla ilgili bir sentez oluşturmaktır (Herdman, 2006). Bu sayede okuyucular konu ile ilgili literatürde 

var olan çalışmalara ve sonuçlarına dair genel bir kanıya sahip olabilirler (Yılmaz, 2021). Bu çalışmada 

da matematik öğretiminde yeni bir yaklaşım olan Number Talks yöntemin kullanıldığı çalışmalar 

incelenmiştir. Bu inceleme çeşitli veritabanlarından “Number Talks” anahtar kelimesi ile ulaşılan 

çalışmaların derlenmesiyle gerçekleştirilmiştir. İnceleme neticesinde matematik eğitimi alanında 

Number Talks yönteminin kullanıldığı çalışmalar tespit edilmiş ve bu çalışmaların bulgu ve sonuçları 

sentezlenerek elde edilen bilgilerle bir literatür derlemesi yapılmıştır. Bu sayede Number Talks 

yönteminin hangi yaş grupları üzerinde uygulanabilir olduğu, matematik becerilerini kazandırmadaki 

rolü ve olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili bütüncül bir bakış açısıyla bakılması sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Number Talks belli bir amaca yönelik hazırlanmış problemlere dayalı öğrencilerin zihinsel 

çözümler üretmesinin beklendiği beş ile on dakika arasında süren bir süreçtir. Parrish (2011) bu sürecin 

5 temel bileşenden oluştuğunu belirtmiştir. Bunlar; sınıf ortamı, sınıf tartışmaları, öğretmenin rolü, 

zihinsel matematiğin rolü ve amaçlı hesaplama problemleridir.  

Sınıf ortamı 

Number Talks yaklaşımında öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri ve akranları ile 

fikirlerini tartışabilmeleri için uyumlu bir sınıf topluluğu oluşturmak çok önemlidir. Sınıf kültürü, ortak 

bir öğrenme ve anlama arayışına dayalı bir kabul kültürü olmalıdır. Bu kültürün oluşabilmesine yönelik 

ilk adım bariz hatalardan bağımsız olarak tüm fikirlerin ve yanıtların kabul edilmesidir. Öğrencilerin 

muhtemel yanlış cevaplarını çekinmeden paylaşmaları ve öğretmenin gelen yanlış yanıtlara herhangi bir 

şekilde sözlü veya fiziksel bir tepki vermemeleri de bu bileşenin dikkat edilmesi gereken noktalarıdır. 

Sınıf tartışmaları 

Number Talks yaklaşımının temelini iletişim oluşturur. Öyle ki temel olarak bu iletişim öğrenci-

öğretmen arasında gerçekleşirken akranlar arasındaki değerlendirmelerde bu iletişim sürecini 

beslemektedir. Öğretmenin sınıfa yönelttiği probleme zihinsel yollarla çözüm önerisi bulan öğrenciler 

akranlarının düşünme sürecini bölmeden parmağını kaldırarak bunu sessizce belirtebilir.  Ayrıca 

akranları hala çözüm yollarını düşünürken çözüm yolu önerisi olan öğrencilere öğretmenin farklı çözüm 

yolu ve strateji bulmaya teşvik etmesi sürecin verimliliğini artırıcı bir etkendir. Öğrenciler her çözüm 

için bir parmak daha kaldırarak başka yaklaşımlar bulduklarını belirtiyorlar. Bu sessiz kabul biçimi, 

öğrencilerin düşünmesi için zaman tanırken, süreç zaten bir cevabı olanlara ise farklı düşüme yollarını 

keşfetmeyi sağlamaktadır. Düşünme aşaması bitiminde tüm cevaplar -doğru ve yanlış- öğrencilerin 

tekrar düşünmesi için yazılı bir şekilde kaydedilir. Farklı çözüm önerilerini her öğrencinin görmesini 

sağlamak öğrencilere birtakım fırsatlar sunar. Bunlar arasında düşünceyi netleştirme, matematiksel 

ilişkileri araştırma ve uygulama, problemler için farklı stratejiler seçme konusunda farkında olma ve 

matematiksel olarak mantıklı olup olmadıklarını görmek için diğer stratejileri düşünme ve test etme 

vardır. Parrish (2011) öğrencilerin matematiği anlamlandırmasına imkân veren bu fırsatlardan dolayı 

sınıf tartışmaları aşamasını Number Talks yaklaşımının en önemli kısmı olarak ifade etmektedir.  

Öğretmenin rolü 

Öğretmenler tipik olarak doğrudan anlatıcı bir role sahip olmakla birlikte tek öğretici 

konumundadır. Bu klasik yaklaşımın aksine Number Talks yönteminin öncelikli amacı öğrencilerin 

matematiksel ilişkiler kurarak matematiği anlamlandırmalarına yardımcı olmak olduğundan dolayı 

öğretmenin rolü bilgi verme ve doğru yanıtları teyit etme otoritesi olmaktan çok sorgulayıcı, dinleyici 

rollerini üstlenmeye doğru değişmelidir. Özellikle matematiğin anlamlandırılmasına odaklanan sınıf içi 

konuşmalar aşamasında öğretmenin bu aşamadaki süreci amacına uygun bir şekilde yönetebilmesi için 

klasik yaklaşımın aksine tartışmaların matematiğe odaklanmasını sağlamak ve öğrencilerin Number 

Talks etkinliği sırasındaki yorumlarını ve fikirlerini paylaşabilmesine ve merak ettiklerini 

öğrenmelerine yardımcı olma rolünü üstelenmesi gerekmektedir. Bu rolün belki de en zorlayıcı noktası 

matematiği anlamlandırmak için sınıf içi tartışmaları yönetmektir. Sadece tek bir doğru cevaba ve tek 

bir prosedüre odaklanmak yerine öğrencilerin düşüncelerini ve fikirlerini dinledikçe yöneltilecek açık 

uçlu sorularla yeni fikirlerin ortaya çıkmasına rehberlik edilmelidir. Öğrencilere yönelteceğimiz soruları 
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değiştirerek öğrencilerin matematiği nasıl anlamlandırdıklarını anlamak mümkün olacaktır. Bundan 

dolayı öğretmenin salt anlatıcı rolde değil öğrencilere rehberlik eden bir role sahip olması gerekir. 

Zihinsel matematik 

Öğrenciler matematik öğrenmeye başlarken genel olarak standart adımları takip etme, 

prosedürleri uygulama ve çeşitli rutinleri yerine getirmeye odaklanırlar. Bu durum elbette yaratıcılığın 

ve özellikle zihinsel becerilerin ortaya çıkmasını engelleyici bir yola sürükler. Number Talks 

etkinliklerinin odak noktasında yer alan farklı bakış açılarıyla çözüm önerisi sunma ve problemlere 

yönelik doğru cevaba ulaşmada sayılar ve kavramlar arasındaki ilişkileri görme ve bu ilişkilerle çeşitli 

stratejiler geliştirmek için zihinsel becerilerin kullanılması gerekmektedir. Bu süreçte kalıplaşmış yolları 

takip edip standart kâğıt-kalem uygulamalarının aksine öğrenciler sayıların ve kavramların birbirleriyle 

nasıl ilişkili oldukları hakkında bildiklerine ve anladıklarına güvenmeye teşvik edilirler. Zihinsel 

hesaplama, öğrencilerin yer değeri anlayışını güçlendirmeye de yardımcı olur. Öğrenciler sayılara birer 

basamak sütunu yerine nicelik olarak bakarak bilgi ve yer değeri anlayışını kullanabilir. İlk Number 

Talks etkinliği sırasında, öğrencinin bu alanda düşünmesini teşvik etmek için problemler genellikle 

yatay formatta yazılması önerilmektedir. 199 + 199 gibi bir problem bu akıl yürütmeyi açıklamaya 

yardımcı olur. Bu problemi yatay olarak yazarak, öğrenciyi tüm sayının değerini düşünmeye ve 

kullanmaya teşvik etmiş olursunuz. Güçlü bir sayı ve basamak değeri duygusu olan bir öğrenci, 199'un 

200'e yakın olduğunu; bu nedenle, 200 + 200, 400 eksi 398'lik bir son cevap için iki ekstra birimdir. 

Aynı problemi dikey biçimde kaydetmek, öğrencileri her basamağın büyüklüğünü ve basamak değerini 

göz ardı etmeye teşvik edebilir. Her sütunu bir birim sütunu olarak gören bir öğrenci, 9 + 9, 9 + 9 ve 1 

+ 1'i düşünüyorsa, sayılarda gerçek yer değerlerini kullanmaz (Parrish, 2011). 

Amaçlı hesaplama problemleri 

Matematiksel ilişkileri keşfetmeye olanak tanıyan problemler hazırlamak, matematiksel anlayışı 

geliştirmek için kullanılan Number Talks’un önemli bir parçasıdır. Bunun için Number Talks 

oturumlarından önce uygun problemler tasarlamak gerekir. Örneğin, amaç öğrencilerin onlukları 

kullanmaya dayalı çarpma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmaksa, 10'dan başlayıp daha sonra 9'lu 

problemlerle devam etmek bu tür bir stratejinin önemli olduğu bir durumu ortaya çıkarır. 10 × 6, 20 × 

6, 19 × 6 gibi problemler, öğrencilerin sayılar arasındaki ilişkileri kullandıkları stratejilere uygundur. 19 

× 6 probleminde, öğrenciler 20 × 6 durumundakine benzer bir şekilde düşünüp 100'ün üzerinden 6 

çıkarmaları gerekecektir. Elbette bu alternatifsiz bir yol değildir. Herhangi bir problem için çok sayıda 

strateji mevcuttur; ancak, belirli sorun türleri tipik olarak belirli stratejileri ortaya çıkarır. Örneğin, 

öğrencilerin 10’un katları ile düşünmesini hedeflemek için hazırlanmış aynı 19 × 6 problemine 

aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde yaklaşabilirler: 

 • 19'u 10 + 9'a ayırın; daha sonra 10×5 ve 9×5 ile çarpın ve bu ürünleri birleştirin. 

• 6'yı 3 + 3'ye ayırın; daha sonra 3×19 ve 3×19 ile çarpın ve bu ürünleri birleştirin. 

• 19 + 19 + 19 + 19 +19 ekleyin veya on dokuz kez 5 ekleyin. 

Ancak, 39 × 5, 65 – 18 ve 148 + 324 gibi rastgele problemlerin bir karışımı, ortak bir stratejiye 

uygun değildir. Bu problem dizisi zihinsel hesaplama için pratik olarak kullanılabilir, ancak bir sayı 

tartışması için ortak bir odak noktası oluşturmaz. 

4.   SONUÇ ve TARTIŞMA 

Öğrencileri zihinsel matematik stratejileri geliştirmeye teşvik etmeye odaklanan Number Talks 

yöntemi anlamlı matematiksel çözüm önerileri geliştirme ve yeni fikirler üretmeye imkân tanımasından 

dolayı özellikle kavramsal anlamayı sağlamada önemli bir etkiye sahiptir. Her öğretim düzeyinde 

matematik öğretimindeki en temel hedef olan kavramsal anlamanın gerçekleştirilebilmesi ve 

eğitimcilerin bunu sağlamada yaşadığı zorluklar dikkate alındığında Number Talks yönteminin 

kullanılması ile hem bütün öğrencilerin katılımının sağlanması, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve 

değerlendirilmesi, hem de eğitimcilerin salt anlatıcı rolün aksine süreci yönlendirici bir role 

bürünmesiyle temek hedefe ulaşmak mümkün olabilir. Number Talks’un temelinde sınıf içi iletişimin 

olması onun tüm öğretim kademelerinde kullanılmasına imkân tanımaktadır. Bundan dolayı 
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Türkiye’deki matematik öğretim faaliyetlerinde ve matematik eğitimi araştırmalarında Number Talks 

yönteminin kullanılması eğitimcilere ve araştırmacılara önerilmektedir. 
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Özet 
“Number Talks” yöntemi öğrencilerin özellikle sayı ve işlem becerileriyle ilgili fikirler üretmeleri ve 

diğer öğrencilerin fikirleriyle ilgili tartışmalara katılmaları için matematik eğitimi sürecinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bu yöntemin en büyük avantajı incelenen problemin doğru cevabına ulaşmanın aksine 

öğrencilerin probleme nasıl yaklaştığı ve problem üzerinde nasıl çalıştığı üzerine odaklanmasıdır. Üstelik 

matematiksel dilde iletişim kurma ve matematiksel muhakeme ile ilgili tartışmalara katılabilmelerine de imkân 

tanımaktadır. Bundan dolayı öğrencilerin matematiksel anlayışlarını geliştirip derinleştirmekle birlikte sayı ve 

işlemlerle esneklik kazanmalarında önemli bir paya sahiptir. Tipik bir Number Talks uygulamasında öğretmen 

öğrenciden problemin çözümüne nasıl ulaştığını açıklamasını ister. Öğrencilerin paylaşımları esnasında 

öğretmenin asıl işi öğrenci stratejilerini kaydetmektir. Bir öğrenci bitirdikten sonra, öğretmen farklı yaklaşımlar 

ve stratejileri sorgulamak için daha fazla öğrenciyi fikirlerini paylaşmaya çağırır. Dolayısıyla Number Talks 

oturumlarında odak noktası esas olarak matematiksel konuşmalar aracılığıyla gösterilen zihinsel matematik ve 

akıcılık üzerindedir. Öğretmenler, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözmede daha esnek ve verimli 

olmaları için sayıları ve sayılar arasındaki ilişkiyi daha derinden anlamalarına yardımcı olması, bu uygulamaların 

sık kullanımı yoluyla gerçekleşebilir. Number Talks yöntemi özellikle küçük yaşlardaki öğrencilerin matematiksel 

becerileri kazanırken esneklik kazanmaları ve kavramlar hakkında fikir sahibi olmaları için kullanılması 

önerilirken hem tipik gelişim gösteren hem de belirli bir engele sahip öğrencilere yönelik uygulamalar yapıldığı 

görülmektedir. Normal gelişim gösteren öğrencilerin aksine özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların matematiksel 

becerilerini öğrenmede zorluk yaşadıkları ve bu zorlukları gidermek için ekstra uygulamalar yapılması dikkate 

alındığında Number Talks yöntemi klasik yöntemlere alternatif olarak görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Number Talks, Matematiksel Beceriler, Özel Eğitim  

USE OF NUMBER TALKS METHOD IN ATTRACTING 

MATHEMATICAL SKILLS IN SPECIAL EDUCATION 

Abstract 
The "Number Talks" method is used as a tool in the mathematics education process, especially for 

students to generate ideas about number and operation skills and to participate in discussions about other students' 

ideas. The biggest advantage of this method is that it focuses on how students approach and work on the problem, 

as opposed to reaching the correct answer to the problem under investigation. Moreover, it allows them to 

communicate in mathematical language and participate in discussions about mathematical reasoning. Therefore, 

it has an important role in developing and deepening students' mathematical understanding, as well as gaining 

flexibility with numbers and operations. In a typical Number Talks application, the teacher asks the student to 

explain how he or she came to the solution of the problem. During student sharing, the teacher's main job is to 

record student strategies. After a student has finished, the teacher invites more students to share their ideas to 

question different approaches and strategies. Therefore, the focus in Number Talks sessions is mainly on mental 

math and fluency demonstrated through mathematical conversations. It can happen through the frequent use of 

these apps that teachers help students understand numbers and the relationship between numbers more deeply so 

that they can be more flexible and efficient in mathematical thinking and problem solving. While the Number 

Talks method is recommended to be used especially for young students to gain flexibility and have an idea about 

concepts while gaining mathematical skills, it is seen that applications are made for students with both typical 
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development and a certain disability. Number Talks method can be seen as an alternative to classical methods 

when it is taken into account that, unlike students with normal development, children who need special education 

have difficulties in learning their mathematical skills and that extra applications are made to overcome these 

difficulties. 

Keywords: Number Talks, Mathematical Skills, Special Education 

1. GİRİŞ 

Number Talks etkinlikleri matematik öğretim sürecinde öğrencileri özellikle sayı ve işlemlerle 

ilgili fikirler üretmeye teşvik ettiği için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu etkinliklerde doğru cevaplara 

ulaşmaktan çok probleme yaklaşım türü ve takip edilen çözüm yollarının değerlendirilmesi esastır 

(Parrish, 2010). Matematikte çözüme ulaşmak için tek bir yol olmadığı gerçeğinden hareketle Number 

Talks yönteminin amacı öğrencilerin matematiksel anlayışlarını derinleştirip geliştirmek ve bu sayede 

onlara sayı ve işlemlerde esneklik kazandırmaktır (Bouck & Bouck, 2022). Number Talks yönteminin 

öğrencilerin zihinsel matematik becerileri (Jindra, 2022) ve problem çözme stratejileri üzerinde 

(Johnson & Partlo, 2014) olumlu bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Number Talks yöntemi matematik 

öğretim sürecine sağladığı bu avantajlardan dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak potansiyel 

faydalarına rağmen, özel eğitim alanında herhangi bir engele sahip olan öğrenciler için Number Talks’ 

un kullanımı sınırlı kalmaktadır (Bouck & Bouck, 2022). Özel eğitim alanında Number Talks’ un 

kullanıldığı çalışmalara bakıldığında Ingelin et al. (2021) ve (Henning, 2018) otizm spektrum bozukluğu 

olan okul öncesi çocukların erken sayı duyusu becerilerini artırabileceği belirtmişlerdir. Bouck and 

Bouck (2022) ise Number Talks’ un öğrencilerin sayı, sayılar arasındaki ilişkiler, matematiksel işlemler 

ve hesaplama konusundaki akıcılığını ve anlayışını geliştirebileceğini belirtmiştir. Ayrıca matematiksel 

kavramların tanıtılmasında öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek için de kullanılabileceğini ve 

engelli öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yanı sıra sayılar ve işlemlerle ilgili esneklik 

kazandırabileceğini de vurgulamışlardır. Uygulama aşamasında ise öğretmenlere yönelik birtakım 

önerilerde bulunulmuştur. İlk olarak Number Talks’ un normalde aslına uygun olarak uygulanması 

gerektiğini belirtmekle birlikte özel eğitim öğretmenlerinin uyarlanmış bir Number Talks yöntemini 

kullanmaları tavsiye edilmiştir. Bunu da öğrencilerin çeşitli manipülatifler, resimli temsiller veya 

konuşmalarla birlikte kâğıt-kalem kullanmalarına izin vererek Number Talks’ un normlarını 

genişletmeye ve ardından bu destekleri sistematik olarak azaltmaya çabalanması şeklinde açıklayarak 

belirtmişlerdir. Son olarak özel eğitim öğretmenleri öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını 

teşhis ederek Number Talks oturumlarında bunları giderici uygulamalar gerçekleştirmelidirler. 

YÖNTEM 

Bu çalışma bir literatür derlemesidir. Derleme çalışmalarında incelenen konuyla ilgili literatürü 

gözden geçirip çalışmaların ortak özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkartarak gelecekteki 

araştırmalara yol göstermek için bütüncül bir bakış açısı ortaya koymak amaçlanır (Erol, 2022). Sutton 

et al. (2019) derleme türlerini sınıfladıkları çalışmalarında belirttiği geleneksel derlemeleri incelenen 

konunun farklı boyutlarını ele alıp konuyu geniş bir yelpaze içerisinde değerlendiren derlemeler olarak 

tanımlamaktadır. Bu çalışmada da matematik öğretiminde yeni bir yaklaşım olan Number Talks 

yöntemin özel eğitim alanında kullanıldığı çalışmalar incelenmiştir. Bu inceleme çeşitli 

veritabanlarından “Number Talks” anahtar kelimesi ile ulaşılan çalışmaların derlenmesiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu inceleme neticesinde matematik eğitimi alanında özel gereksinimli öğrencilere 

yönelik Number Talks yönteminin kullanıldığı çalışmalar tespit edilmiş ve bu çalışmaların bulgu ve 

sonuçları sentezlenerek elde edilen bilgilerle bir literatür derlemesi yapılmıştır. Bu sayede özel eğitimde 

Number Talks yönteminin hangi yaş grupları üzerinde uygulanabilir olduğu, matematik becerilerini 

kazandırmadaki rolü ve olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili bütüncül bir bakış açısıyla bakılması 

sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Özel eğitim alanında matematiksel becerilerin kazandırılmasında kullanılan Number Talks 

yöntemine dair bulgular iki odak noktası dahilinde sunulmuştur: Öğretmenler ve öğrenciler 
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Öğretmenler 

Bir engele sahip öğrencilerin öğretmenleri matematiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması ve 

geliştirilmesinde yöntemin kendi içinde sağladığı sosyalleşme ve iletişim becerilerini geliştirme gibi 

sosyal becerilere yönelik sağladığı avantajlardan dolayı Number Talks yöntemini kullanabilirler.  Bir 

müdahale olarak Number Talks yöntemi eğitimcilere her öğrencinin sürece katılmasından dolayı 

öğretim sürecinde verimlilik sağlarken uygulama için ekstra bir maliyet veya materyal 

gerektirmediğinden dolayı da kolaylık sağlar. Her ne kadar uygulamadaki kolaylıklar olsa da yöntemin 

uygulanma aşaması titizlikle planlanmalı ve yürütülmelidir. Bu kapsamda öğretmenlerin yapması 

gereken ilk iş uygulamanın gerçekleştirileceği gruba göre normları ve prosedürleri belirlemektir. Özel 

eğitim sınıfları klasik sınıflara göre daha az bir mevcuda sahip olsa da klasik sınıflardaki uygulamaya 

benzer olarak şu normlara sahip olmalıdır: 

(a) öğretmenin öğrencileri sınıfta sadece belirli bir yere (örneğin bir masanın etrafı veya beyaz 

tahtanın önü) dikkati çekebilecek merkezi bir alana getirmesi 

(b) bir Number Talks oturumu sırasında tüm öğrencilerin verilen problemi çözmeye çalışırken 

bağımsız bir şekilde düşünmeleri ve buna uygun çalışmaları 

(c) öğrencilerin buldukları her bir çözüm yolu için ortak bir işaret yardımıyla bunu belirtmeleri  

(d) öğretmenin öğrencilerin sahip oldukları tüm olası çözümlerin doğruluğunu sorgulatması 

(doğru veya yanlış olduğunu belirtmeden)  

(e) öğretmenin öğrencilerden çözüme nasıl ulaştıklarını açıklamalarını istemelerinin ardından 

birbirlerinin stratejilerini dinlemeleri ve sunulanlar üzerinde düşünmeleri gerektiğini belirtmesi  

(f) bir Number Talks oturumunu bitirmeden önce öğretmen yanlış anlamaları netleştirip çözüm 

kadar stratejilerdeki yanlışlıkları da ele almalı 

İkinci adımda ise Number Talks yönteminin temel özelliklerini korumanın yanında özellikle 

engelli öğrenciler için çeşitli manipülatiflerin eklenmesi, görsel temsiller, öğretmen modellemesi ve 

verilen problemde yer alan sayılar ve işlemlerle nasıl çalışılacağına ilişkin stratejiler ve diğer uygun 

düzenlemelerle esneklik sağlamalıdırlar. Bu unsurlar klasik Number Talks oturumlarında standart 

olmasa da engeli olan öğrenciler için gerçekleştirilen uygulamalardaki katılımı, erişimi ve başarıyı 

kolaylaştırmak göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için öğretmenlere pul-marka-düğme veya birim 

küp gibi daha somut ve gerçekçi materyalleri kullanmaları tavsiye edilmektedir. Öğretmenler 

öğrencilerin sayı veya sayı ilişkilerini anlamalarını ve çeşitli sayı becerilerini görsel temsiller yoluyla 

destekleyebilir. Bu durum öğrencilerin hem katılımını hem de matematiği anlamasını destekler. Her ne 

kadar somut materyallerin kullanımı tavsiye edilse de Number Talks’un nihai amacı olan öğrencilerin 

zihinsel matematik becerilerini geliştirmesi göz önüne alındığında kullanılan materyallerin yeni 

kavramların öğretilme aşamasında kullanılmasının akabinde zamanla materyal desteğinin azaltılması 

gerekmektedir. 

Öğrenciler 

Number Talks yöntemi öğrencilerin sahip oldukları matematiksel fikirleri ifade etmeleri için 

önemli bir fırsattır. Number Talks uygulandığı sınıfta yer alan bütün öğrencileri sürece dahil ettiği için 

her öğrencinin sahip olduğu fikri özgürce ifade edebilmesine imkân tanır. Öğrenciler fikirlerini sahip 

oldukları kavramsal bilgiler dahilinde gerekçelendirebilir ve akranlarının fikirleriyle karşılaştırabilirler. 

Bu karşılaştırma elbette öğrencilerin sorgulama becerilerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Fikirlerin 

ifade edilmesiyle akranlar ve öğretmenin de dahil olduğu çözüm yollarının değerlendirilme aşamasında 

matematiksel dil becerileri de buna bağlı olarak gelişmektedir. Özel eğitime gerekesinim duyan 

öğrencilerin temel dil beceri gelişiminin tipik gelişim gösteren öğrencilere göre daha geride olduğu göz 

önüne alınırsa matematiksel fikirlerini açıklamada çeşitli görsel ve sembollerden yararlanmaları 

sayesinde farklı temsil biçimlerini kullanabilmektedirler. Bu durum özel eğitime gereksinim duyan 

öğrencilerin matematikle ilgili yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeleri açısından da önemlidir. 

Sonuç olarak Number Talks yöntemiyle öğrenciler zihinsel matematiği öğrenirler, matematik 

gerçeklerini keşfetme fırsatına sahip olurlar ve ayrıca ileri sınıf düzeylerindeki kazanımlar için kritik 
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olan sayıların ve aritmetik özelliklerin kavramsal anlayışını geliştirirler. Bu sayede öğrenciler ezberin 

aksine matematiksel anlamaya odaklanan ilgi çekici etkinlikler yoluyla sayı hissini kazanabilirler. 

4.   SONUÇ ve TARTIŞMA 

Number Talks yöntemi hem öğretmen hem de öğrenciler için matematik öğretme ve öğrenme 

sürecine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar genel olarak matematiği anlamlandırma, verimli 

hesaplama stratejileri geliştirme, matematiksel olarak iletişim kurma, akıl yürütme ve çözümleri 

kanıtlama olarak sıralanmaktadır (Parrish, 2010). Ayrıca Number Talks' un sınıfa neşe getirebileceği, 

öğrencilerin matematikle ilgili tutumlarını geliştirebileceği ve daha üretken bir eğilime izin vereceği 

gibi kazanım dışı katkılarına da mevcuttur (Humphreys & Parker, 2015). Number Talks’ un uygulanma 

aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar; (a) yanıtlarının diğer öğrenciler tarafından 

takdir edilmediğini hisseden öğrenciler katılmaya isteksiz olabileceği, (b) öğrenme ortamının Number 

Talks yönteminin etkililiği için kritik öneme sahip olması; (c) öğretmenin rolü ve yetkinliği, (d) Number 

Talks oturumlarındaki öğrenci-öğretmen diyalogları şeklinde sıralanabilir (Westbrook, 2020). 

Sonuçlar dahilinde özel eğitim ve matematik alanındaki araştırmacılara birtakım tavsiyelerde 

bulunulmuştur. 

Number Talks yönteminin farklı engel çeşitleri, yaş düzeyleri, okul kademeleri ve çeşitli 

matematiksel becerilerin kazandırmadaki etkisi araştırılabilir. Ayrıca özel eğitim kurumlarında çalışan 

ve matematik becerilerini kazandırmada zorlanan öğretmenlere Number Talks yönteminin kullanılması 

tavsiye edilmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmada duygusal yeme davranışının algılanan duygusal istismar, benliğin ayrımlaşması ve bazı 

demografik değişkenler (cinsiyet, medeni durum, olumsuz duygulanım karşısında yemek yeme sıklığı) ile 

ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın evreni 18 yaş üstü Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan bireylerden oluşmaktadır. 182 kadın 

72 erkek olmak üzere toplamda 257 katılımcıya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Çalışmada 

veriler kişisel bilgi formu, duygusal yeme ölçeği, algılanan duygusal istismar ölçeği, benliğin ayrımlaşması ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 25 programı ile yapılmıştır. Araştırmanın amaçları 

doğrultusunda Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız t Test ve ANOVA kullanılmıştır.  

Araştırmanın bulgularına bakıldığında duygusal yeme ve algılanan duygusal istismar arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır, fakat duygusal yeme alt boyutlarından kendini kontrol edebilme ve algılanan duygusal 

istismar arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Duygusal yeme ile benliğin ayrımlaşması arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır, fakat duygusal yeme ile benliğin ayrımlaşması alt boyutlarından ben pozisyonu arasında 

anlamlı pozitif bir ilişki, duygusal yeme ile füzyon arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur.  

Demografik özelliklere ait bulgulara bakıldığında duygusal yemenin cinsiyete göre farklılaşmadığı, fakat 

duygusal yeme alt boyutlarından kendini kontrol edebilme boyutunda kadınların erkeklerden daha yüksek puan 

aldığı görülmüştür. Duygusal yemenin medeni duruma göre farklılaştığı, evlilerin ortalamalarının bekârların 

ortalamalarından daha düşük olduğu görülmüştür. Evli katılımcıların duygusal yeme alt boyutlarından gerginlik 

durumlarında yeme, olumsuz duygulanımla başa çıkabilmek için yeme ve uyaran karşısında kontrol alt 

boyutlarından bekar katılımcılara göre daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Duygusal yemenin olumsuz 

duygulanımla başa çıkabilmek için yeme davranışında bulunmaya göre farklılaştığı, olumsuz duygulanım 

karşısında asla yeme davranışında bulunmayan katılımcıların duygusal yeme düzeylerinin olumsuz duygulanım 

karşısında hemen her zamanda yeme davranışında bulunan katılımcılara göre daha düşük olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, algılanan duygusal istismar, benliğin ayrımlaşması 

1. GİRİŞ 

İnsan, yaşamının içinde kaçınılmaz bir şekilde bir takım olumsuz yaşam olaylar deneyimler ve 

bu deneyimler bazı olumsuz duygular hissetmesine neden olur. Olumsuz bir duyguya katlanılamaması 

durumunda veya daha iyi bir duygu durumuna sahip olmak için öz şefkat gösterme, duyguların ifade 

edilmesi gibi kendimizi iyi hissettirecek çeşitli davranışlarda bulunabiliriz (İmanoğlu, 2021; Kuyumcu, 

2011). Olumsuz bir duygulanım karşısında iyi bir duygu duruma ulaşmamızı sağlayan davranışlardan 

biri de duygusal yeme davranışıdır (Macht ve Simons, 2010). Duygusal yeme, olumsuz duyguların 

üstesinden gelebilmek amacıyla yeme davranışına başvurmak olarak tanımlanmaktadır (İnalkaç ve 

Arslantaş, 2018). Duygusal yeme davranışına eğilimli bireyler yeme davranışı ile olumsuz duygularının 

hafiflediğini düşünerek (Heatherton & Baumeister, 1991) rahatladıklarını hissetseler de bu davranış 

bireyler üzerinde olumsuz psikolojik ve fiziksel etkiler bırakmaktadır (Braden, Musher-Eizenman, 
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Watford ve Emley, 2018). Alanyazında duygusal yemeyi etkileyen faktörlerin genellikle duygusal 

istismar ve olumsuz ilişkiler deneyimlemek olduğu görülmüştür. 

Duygusal yeme davranışının duygusal istismara maruz kalmayla ilişkili olduğu bilinmektedir 

(Aslan, 2017; Akduman, 2018; Tilstra-Ferrell,  Redondo, Russin ve Braden, 2022). Bir başkası 

tarafından kötü muameleye maruz kalma durumu duygusal istismar kavramı ile açıklanmaktadır 

(Mosley-Johnson ve diğerleri, 2019). Duygusal istismarın psikolojik sağlığı olumsuz etkilemesi 

sebebiyle bireyde çeşitli davranışsal problemler görülmektedir. Duygusal istismara maruz kalan 

bireylerin gösterdiği davranışsal problemlerden biri ise sağlıklı olmayan yeme davranışlarıdır (Galler, 

2007).  

Psikolojik iyilik hali zedelendiğinde duygusal yeme davranışına eğilim görülebilmektedir 

(Braden, Musher-Eizenman, Watford ve Emley, 2018). Psikolojik iyilik hali ise olumlu aile ilişkilerinin 

deneyimlendiği ortamlarda artmaktadır (Campbell, 1981; Campbell, Converse ve Rodgers, 1976; Olson 

ve diğerleri, 1989, akt.;  Mills ve diğerleri, 1992). Örneğin, anne ve babanın çocuğa karşı olan sıcaklık 

ve destek içeren ilişkisinin duygusal yeme davranışını engelleyici olacağı bilinmektedir (Topham ve 

diğerleri, 2011).   

Bireyin bakım verenleriyle kurduğu iletişimin olumlu olması bireyin psikolojik sağlığını olumlu 

yönde etkilediği gibi (Roberts ve Bengtson, 1993) benliği ayrımlaştırılabilme becerisini de 

etkilemektedir (Bowen, 1978). Bireyin bebekken bakım vereni/verenleri ile kurduğu ilişki yaşamı 

algılama şeklini de değiştirebilmektedir. Birey, bakım verenleri ile olumlu ilişkiler kurduğu takdirde 

yaşamı olumlu bir şekilde algılama eğiliminde olurken yeni deneyimlere de açık olmaktadır (Gabbard, 

1994). Bu da bireyin bakım verenlerinden sağlıklı bir şekilde ayrışarak kendi düşünce ve duygu 

süreçlerine hakim olabilmesini bir başka deyişle benliğini ayrımlaştırabilmesini kolaylaştırmaktadır 

(Gladding, 2012).  

Benliği ayrımlaştırma, bireyin etkileşimde olduğu kişiye karşı duygusal bağlılığını sürdürürken 

aynı zamanda duygusal ve düşünsel anlamda bağımsızlaşabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır 

(Bowen, 1978). Bowen (1978) her bireyin kendi özerkliğini koruyarak ve kaygı hissetmeden duygu ve 

düşüncelerini içtenlikle paylaşmasının sağlıklı bir tutum olduğunu düşünmektedir. Bu durumun bireyin 

intrapsişik sürecini ve kişilerarası ilişkilerini olumlu etkileyeceğini vurgulamakta ve bireyin benliğini 

ayrımlaştırabilme becerisi kazanabilmesinde ailenin destekleyici bir etkisinin olacağını ifade etmektedir 

(Bowen, 1978). Bireyin etkileşim içerisinde bulunduğu kişilerce kötü muameleye maruz kalması 

durumunda ise benliğini ayrımlaştırabilmede güçlük yaşaması muhtemeldir (Skowron ve Platt, 2005). 

Bu açıklamalar doğrultusunda bireyin benliğini sağlıklı bir şekilde ayrımlaştırabilmesi ve duygusal 

istismara maruz kalmaması durumunda bireyin psikolojik sağlığının destekleneceği ve duygusal yeme 

vb. davranışsal problemleri en az düzeyde gösterebileceği düşünülmektedir.  

2. YÖNTEM 

Araştırma kapsamında 18-58 yaş arası Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 182 kadın 72 erkek 

olmak üzere toplamda 257 katılımcıya çevrimiçi ve yüz yüze anket yöntemiyle ulaşılmıştır. Bu 

çalışmada ‘Kişisel Bilgi Formu’, Duygusal Yeme Ölçeği’ ‘Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği’, 

‘Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 

toplanan verileri analiz etmek için SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences) programı 

kullanılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri ve bu 

ilişkilerin derecesini açıklamaya çalışmaktadır (Crano ve Brewer, 2002). 

3. BULGULAR 

Analiz soruları doğrultusunda Tablo 3.1.’de ölçekler ve ölçekler alt ölçekler arası korelasyonlara 

yer verilmiştir. Öncelikle duygusal yeme, algılanan duygusal istismar ve benliğin ayrımlaşması 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Pearson Korelasyon analizine yer verilmiştir. Korelasyon 

katsayısı 0,00 – 0,30 arasında ise çok düşük; 0,30 – 0,50 arasında ise düşük; 0,50 – 0,70 arasında ise 

orta düzey; 0,70 – 0,90 arasında ise yüksek ve 0,90 – 1,00 arasında ise çok yüksek şeklinde yorumlanır 

(Hinkle, Wiersma ve Jurs, 2003).  
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Duygusal yeme ölçeği ile algılanan duygusal istismar ölçeği arasında anlamlı olmayan ilişki 

(r=-0,03; p>0,05) bulunmuştur. Duygusal yeme ölçeğinin gerginlik durumunda yeme alt boyutu ile 

algılanan duygusal istismar ölçeği arasında anlamlı olmayan ilişki (r=0,01; p>0,05) bulunmuştur. 

Duygusal yeme ölçeğinin olumsuz duygularla başa çıkabilmek için yeme alt boyutu ile algılanan 

duygusal istismar ölçeği arasında anlamlı olmayan ilişki (r=0,04; p>0,05) bulunmuştur. Duygusal yeme 

ölçeğinin kendini kontrol edebilme alt boyutu algılanan duygusal istismar ölçeği arasında negatif yönlü, 

anlamlı ve çok düşük ilişki (r=-0,22; p<0,01) bulunmuştur. Duygusal yeme ölçeğinin uyaran karşısında 

kontrol alt boyutu ile algılanan duygusal istismar ölçeği arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,05; 

p>0,05) bulunmuştur.  

Duygusal yeme ölçeği ile benliğin ayrımlaşması ölçeği arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,07; 

p>0,05) bulunmuştur. Duygusal yeme ölçeği ile benliğin ayrımlaşması alt boyutlarından duygusal 

tepkisellik arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,12; p>0,05); duygusal kesinti alt boyutu ile anlamlı 

olmayan ilişki (r=-0,09; p>0,05); ben pozisyonu alt boyutu ile pozitif yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki 

(r=0,22; p<0,01); füzyon alt boyutu arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki (r=-0,18; p<0,01) 

bulunmuştur.  

Duygusal yeme alt boyutlarından gerginlik durumlarında yeme ile benliğin ayrımlaşması alt 

boyutlarından duygusal tepkisellik arasında (r=-0,10; p>0,05); duygusal kopma arasında anlamlı 

olmayan ilişki (r=-0,07; p>0,05); ben pozisyonu arasında arasında pozitif yönlü, anlamlı ve çok düşük 

ilişki (r=0,20; p<0,01); füzyon arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki (r=-0,13; p<0,05) 

bulunmuştur.  

Duygusal yeme alt boyutlarından olumsuz duygulanımla başa çıkabilmek ile benliğin 

ayrımlaşması alt boyutlarından duygusal tepkisellik arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,05; p>0,05); 

duygusal kopma arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,09; p>0,05); ben pozisyonu arasında pozitif 

yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki (r=0,20; p<0,01); füzyon arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok düşük 

ilişki (r=-0,15; p<0,05) bulunmuştur.  

Duygusal yeme alt boyutlarından kendini kontrol edebilme ile benliğin ayrımlaşması alt 

boyutlarından duygusal tepkisellik arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki (r=-0,19; p<0,01); 

duygusal kopma arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,05; p>0,05); ben pozisyonu arasında pozitif 

yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki (r=0,23; p<0,01); füzyon arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok düşük 

ilişki (r=-0,25; p<0,01) bulunmuştur.  

Duygusal yeme alt boyutlarından uyaran karşısında kontrol ile benliğin ayrımlaşması alt 

boyutlarından duygusal tepkisellik arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki (r=-0,13; p<0,05); 

duygusal kopma arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,04; p>0,05); ben pozisyonu arasında anlamlı 

olmayan ilişki (r=0,04; p>0,05); füzyon arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,11; p>0,05) bulunmuştur.  

Duygusal yeme alt boyutlarından gerginlik durumlarında yeme ile benliğin ayrımlaşması 

arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,05; p>0,05) bulunmuştur. Duygusal yeme alt boyutlarından 

olumsuz duygulanımla başa çıkabilmek için yeme ile benliğin ayrımlaşması arasında anlamlı olmayan 

ilişki (r=-0,04; p>0,05) bulunmuştur. Duygusal yeme alt boyutlarından kendini kontrol edebilme ile 

benliğin ayrımlaşması arasında anlamlı olmayan ilişki (r=-0,11; p>0,05) bulunmuştur. Duygusal yeme 

alt boyutlarından uyaran karşısında kontrol ile benliğin ayrımlaşması arasında anlamlı olmayan ilişki 

(r=-0,10; p>0,05) bulunmuştur.  
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Tablo 3.1. Ölçekler ve Alt Ölçekler Arası Korelasyonlar 

**p< .05. DYÖ: Duygusal Yeme Ölçeği; GDY: Gerginlik Durumlarında Yeme; ODBÇİY: Olumsuz Duygulanımla Başa Çıkabilmek İçin Yeme; KKE: Kendini Kontrol 

Edebilme; UKK: Uyaran Karşısında Kontrol; ADİÖ: Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği; BAÖ: Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği; DT: Duygusal Tepkisellik; DK: Duygusal 

Kopma; BP: Ben Pozisyonu; F: Füzyon 

Ölçekl

er 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1.DY

Ö 

-           

2.GD

Y 

0,9

5** 

-          

3.OD

BÇİY 

0,9

4** 

0,8

6** 

-         

4.KKE 
0,6

3** 

0,4

8** 

0,4

5**      

-        

5.UK

K 

0,5

3** 

0,3

8** 

0,4

8** 

0,4

3** 

-       

6.ADİ

Ö 

-

0,03 

0,0

1 

0,0

4 

-

0,22** 

-

0,05 

-       

7.BA

Ö 

-

0,07 

-

0,05 

-

0,04 

-

0,11 

-

0,10 

0,3

8** 

-     

8.DT 
-

0,12 

-

0,10 

-

0,05 

-

0,19** 

-

0,13* 

0,2

4** 

0,6

7** 

-     

9.DK 
-

0,09 

-

0,07 

-

0,09 

-

0,05 

-

0,04 

0,3

7** 

0,6

9** 

0,2

0** 

-   

10.BP 
0,2

2** 

0,2

0** 

0,2

0** 

0,2

3** 

0

,04 

   -

0,10 

0,3

7** 

0,0

1 

0,0

8 

-  

11.F 
-

0,18** 

-

0,13* 

-

0,15* 

-

0,25** 

-

0,11 

0,3

8** 

0,7

2** 

0,4

5** 

0,3

8** 

-

0,12 

- 
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Tablo 3.2.’ye göre duygusal yeme puanları cinsiyete göre istatistiksel olarak 

farklılaşmamaktadır (t(252)=1,63; p>0,05). Gerginlik durumlarında yeme puanları cinsiyete göre 

istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (t(249)=1,65; p>0,05). Olumsuz duygularla başa çıkabilmek için 

yeme puanları cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (t(249)=0,78; p>0,05). Kendini 

kontrol edebilme puanları cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır (t(251)=2,29; p<0,05). 

Kendini kontrol edebilme puanları için kadınların ortalamaları (�̅�=13,15) erkeklerin ortalamalarından 

(�̅�=11,86) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. Uyaran karşısında kontrol puanları cinsiyete 

göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (t(252)=0,97; p>0,05).  

Tablo 3.2. Cinsiyete Göre Duygusal Yeme Ölçeği ve Alt Boyutlarına Yönelik 
Bağımsız t testi Sonuçları 

*p<0,05 

Tablo 3.3.’e göre duygusal yeme puanları medeni duruma göre istatistiksel  olarak 

farklılaşmaktadır (t(228)=-2,57; p<0,05). Duygusal yeme puanları için evlilerin ortalamaları (�̅�=61) 

bekarların ortalamalarından (�̅�=68,74) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. Gerginlik 

durumlarında yeme puanları medeni duruma göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır (t(225)=-2,29; 

p<0,05). Gerginlik durumlarında yeme puanları için evlilerin ortalamaları (�̅�=24,07) bekarların 

ortalamalarından (�̅�=27,49) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. Olumsuz duygularla başa 

çıkabilmek için yeme puanları medeni duruma göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır (t(226)=-2,45; 

p<0,05). Olumsuz duygularla başa çıkabilmek için yeme puanları için evlilerin ortalamaları (�̅�=19,46) 

bekarların ortalamalarından (�̅�=22,42) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. Kendini kontrol 

edebilme puanları medeni duruma göre istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (t(227)=-0,91; p>0,05). 

Uyaran karşısında kontrol puanları medeni duruma göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır (t(228)=-

2,83; p<0,01). Uyaran karşısında kontrol puanları için evlilerin ortalamaları (�̅�=5,14) bekarların 

ortalamalarından (�̅�=5,85) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

  

      
t 

Testi 
 

Puan  Gruplar N �̅�    Ss Sd    T    p 

Duygusal 

Yeme Toplam 

Kadın 182 67,11 23,15 
252 1,63 .103 

Erkek 72 61,98 20,88 

Gerginlik 

Durumlarında 

Yeme 

Kadın 180 26,87 11,36 
249 1,65 .099 

Erkek 71 24,29 10,51 

Olumsuz 

Duygulanımla 

Başa 

Çıkabilmek 

İçin Yeme 

Kadın 182 21,45 9,11 

249 0,78 .436 
Erkek 69 20,46 8,64 

Kendini 

Kontrol 

Edebilme 

Kadın 181 13,15 4,15 
251 2,29 .023* 

Erkek 72 11,86 3,77 

Uyaran 

Karşısında 

Kontrol 

Kadın 182 5,68 5,68 
252 0,97 .333 

Erkek 72 5,43 5,43 
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Tablo 3.3. Medeni Duruma Göre Duygusal Yeme Ölçeği ve Alt Boyutlarına 
Yönelik Bağımsız t testi Sonuçları 

      t 

Testi 

 

Puan  Gruplar N �̅�    Ss Sd    T    p 

Duygusal 

Yeme Toplam 

Evli 93 61,00 22,30 228 2,57 .01* 

Bekar 137 68,74 22,50 

Gerginlik 

Durumlarında 

Yeme 

Evli 92 24,07 11,00 225 2,29 .02* 

Bekar 135 27,49 11,11 

Olumsuz 

Duygulanımla 

Başa 

Çıkabilmek 

İçin Yeme 

Evli 92 19,46 9,10 226 2,45 .02* 

Bekar 136 22,42 8,85 

Kendini 

Kontrol 

Edebilme 

Evli 93 12,46 4,15 227 0,91 .037 

Bekar 136 12,96 4,09 

Uyaran 

Karşısında 

Kontrol 

Evli 93 5,14 1,87 228 2,83 .01* 

Bekar 137 5,85 1,88 

*p<0,01 

Tablo 3.4’e göre olumsuz duygular karşısında yemek yeme davranışında bulunmaya göre 

duygusal yeme ölçeğinde gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir 

(F(4, 252)=80,02; p<0,001); gerginlik durumlarında yemede gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir (F(4, 249)=87,71; p<0,001); olumsuz duygularla başa çıkabilmek için 

yemede gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F(4, 249)=64,41; 

p<0,001); kendini kontrol edebilmede gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir (F(4, 251)=10,78; p<0,001) ve uyaran karşısında kontrolde gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F(4, 249)=87,71; p<0,001). Farklılığın hangi yönde 

olduğunu tespit etmek için post hoc testlerinden Tukey, varyansların homojen olduğu durumlar için, 

Tamhane’nin T2 testi ise varyansların homojen olmadığı durumlar için tercih edilmiştir. 

 

Tablo 3.4. Olumsuz Duygular Karşısında Yemek Yeme Davranışında Bulunmaya 

Göre Duygusal Yeme Ölçeği ve Alt Boyutlarından Ölçeklerden Elde Edilen Puanların Tek 

Yönlü ANOVA Sonuçları 

Bağımsız Değişken 
Kareler 

Toplamı 
Sd F P 

DYÖ 

Gruplar 

arası 

72821,43 4 8

0,02 

  

0

,00* 

  Grup içi 57332,29 252 

GDY 

Gruplar 

arası 

18340,31 4 8

7,71 

  

0

,00* 

  Grup içi 13017,03 249 

ODBÇY 

Gruplar 

arası 

10316,72 4 6

4,41 

  

0

,00* 

  Grup içi 9971,00 249 
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KKE 

Gruplar 

arası 

621,75 4 1

0,78 

  

0

,00* 

  Grup içi 3620,19 251 

UKK 

Gruplar 

arası 

83,10 4 6,

24 

  

0

,00* 

  Grup içi 838,78 252 
*p<0,001 

Farklılığın hangi yönde olduğunu tespit etmek için post hoc testlerinden Tukey, varyansların 

homojen olduğu durumlar için, Tamhane’nin T2 testi ise varyansların homojen olmadığı durumlar için 

tercih edilmiştir.  

Tablo 3.5.’de yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılığın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu durumlarda, farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
belirlemek için yapılan Tukey ve Tamhane’nin T2 testi sonuçlarının yer aldığı Tablo 4.3.15’e 
göre duygusal yeme ölçeğinde olumsuz duygular karşısında asla (�̅�= 46,59), nadiren (�̅�= 
56,86),  bazen (�̅�=70,66 ), sıklıkla (�̅�= 82,19),  ve hemen her zaman (�̅�= 105,09)  yemek yeme 
davranışında bulunanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).    

Gerginlik durumlarında yeme alt boyutunda olumsuz duygular karşısında asla (�̅�= 
15,97), nadiren (�̅�=21,84),  bazen (�̅�= 28,66), sıklıkla (�̅�= 35,41),  ve hemen her zaman 
(�̅�=44,59)  yemek yeme davranışında bulunanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 
(p<0,05).    

Olumsuz duygulanımla başa çıkabilmek için yeme alt boyutunda olumsuz duygular 
karşısında asla (�̅�= 14,03), nadiren (�̅�= 18,08),  bazen (�̅�=22,73), sıklıkla (�̅�=26,88),  ve hemen 
her zaman (�̅�= 36,73)  yemek yeme davranışında bulunanlar arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır (p<0,05).    

Kendini kontrol edebilme alt boyutunda olumsuz duygular karşısında asla (�̅�=11,29), 
nadiren (�̅�=11,58),  bazen (�̅�=13,41), sıklıkla (�̅�=14,00),  ve hemen her zaman (�̅�=16,55)  
yemek yeme davranışında bulunanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).    

Uyaran karşısında kontrol alt boyutunda olumsuz duygular karşısında asla (�̅�= 5,25), 
nadiren (�̅�= 5,17),  bazen (�̅�= 5,77), sıklıkla (�̅�= 5,91),  ve hemen her zaman (�̅�= 7,23)  yemek 
yeme davranışında bulunanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).    

Tablo 3.5. Ölçeklerde Olumsuz Duygular Karşısında Yemek Yeme Davranışında 
Bulunmaya Göre Tamhane’nin T2  ve Tukey Testi Sonuçları 

  N Ort. Standart Sapma F p  Anlamlı 

Fark* 

 Asla 63 46,59 9

,48 

80,02 0

,00* 

A

sla< 

Hemen  

 Nadiren 66 56,86 1

4,67 

  he

r zaman 

DYÖT2 Bazen 74 70,66 1

3,96 

   

 Sıklıkla 32 82,19 2

2,51 

   

 Hemen her 

zaman 

22 105,09 1

9,30 

   

 Asla 62 15,97 3

,60 

87,71 0

,00* 

A

sla<Heme

n  

 Nadiren 64 21,84 7

,35 

  he

r zaman 
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T2:Tamhane’nin T2 testi; T: Tukey testi;  *p<0,05 

4. SONUÇ 

Duygusal yeme davranışının algılanan duygusal istismar ve benliğin ayrımlaşması ile 
ilişkisinin incelendiği bu çalışmanın analiz sonuçları değerlendirildiğinde duygusal yeme ve 
algılanan duygusal istismar arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı görülmüştür. Bu bulgu alan 
yazındaki ilgili çalışmaların bulgularıyla (Akduman, 2018; Aslan, 2017; Tilstra-Ferrell vd., 
2022; Çobanoğlu, 2020) örtüşmemektedir. Duygusal yeme alt boyutlarından gerginlik 
durumlarında yeme, olumsuz duygulanımla başa çıkabilme ve uyaran karşısında kontrol ile 
algılanan duygusal istismar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Uluer’in (2021) yaptığı 

GDYT2 Bazen 74 28,66 6

,50

  

   

  Sıklıkla 32 35,41 1

1,32 

   

 Hemen her 

zaman 

22 44,59 9

,18 

   

 Asla  62

  

1

4,03 

3,48 64,41 0

,00* 

A

sla< 

Hemen 

her 

 Nadiren 64 1

8,08 

6,05   Z

aman 

O

DBÇİYT2 

Bazen 74 2

2,73 

6,45    

 Sıklıkla 32 2

6,88 

9,28    

 Hemen 

her zaman 

22 3

6,73 

7,64    

 Asla 62 1

1,29 

3,89 10,78 0

,00* 

A

sla< 

Hemen 

her  

 Nadiren 66 1

1,58 

3,57   Z

aman 

K

KET 

Bazen 74 1

3,41 

3,77    

 Sıklıkla 32 1

4,00 

4,27    

 Hemen 

her zaman 

22 1

6,55 

3,53    

 Asla 63 5

,25 

1,78 87,71 0

.00* 

N

adiren< 

Hemen 

her 

 Nadiren 66 5

,17 

1,57   Z

aman 

U

KKT 

Bazen 74 5

,77 

2,02    

 Sıklıkla 32 5

,91 

1,91    

 Hemen 

her zaman 

22 7

,23 

1,82    
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çalışmada ise gerginlik durumlarında yeme, olumsuz duygularla başa çıkmak için yeme 
boyutlarından yüksek puan alan kişilerin çocukluk çağı travma yaşantısında duygusal istismar 
düzeylerinin düşük olan kişilere göre daha yüksek puan aldıkları ortaya konulmuştur. 
Çalışmada kendini kontrol edebilme ile algılanan duygusal istismar arasında negatif anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Uluer’in (2021) yaptığı çalışmada kendini kontrol edebilme boyutlarından 
yüksek puan alan kişilerin çocukluk çağı travma yaşantısında duygusal istismar düzeylerinin 
düşük olan kişilere göre daha yüksek puan aldıkları ortaya konulmuştur. Dobur (2019) da 
çocukluk çağı travmalarına maruz kalan kişilerin olumsuz deneyimler nedeniyle yeme 
kontrolünde güçlük yaşayabildiklerini ifade etmektedir. 

Ansari ve diğerlerinin (2018) yapmış oldukları çalışmada çocukluk çağı travması 
arttıkça duygusal yeme davranışının da arttığını ortaya koymuşlardır. Yüksek düzeyde olumsuz 
duyguların varlığı ise gençlik döneminde duygusal yemede artış görülmesi ile 
ilişkilendirilmektedir (Van Strien, 2018). Kennedy ve diğerlerinin (2007) yapmış oldukları 
çalışmada anksiyete ve benlik saygısı ile çocukluk dönemi ihmali ve yeme patolojisi arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiklerini açıklamışlardır.  

Michopoulos ve diğerlerinin (2015) yaptıkları çalışmada ise duygusal yeme 
davranışının en çok çocukluk çağında yaşanan duygusal istismar ile ilişkili olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Çobanoğlu’nun (2020) yapmış olduğu çalışmada ise çocukluk çağında yaşanan 
travmanın (duygusal istismar ve duygusal ihmali de içeren) beliren yetişkinlik dönemindeki 
duygusal yeme davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.  

Waller, Corstorphine ve Mountford (2007) duygusal istismar ve yeme bozuklukları ile 
ilgili yapmış oldukları çalışmada duygusal istismarın aleksitiminin, strese karşı düşük 
toleransın ve duygusal ketlenmelerin ortaya çıkmasına neden olduğunu ve duygusal istismar 
öyküsü bulunan kişilerle çalışırken bilişsel davranışçı terapilerde yemek yeme, kilo ve şekille 
ilgili endişeleri üzerine ve duygusal zorluklar üzerine inançların ele alınması gerektiğini öne 
sürmüşlerdir. 

Duygusal yeme ile benliğin ayrımlaşması arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı 
görülmüştür. Alanyazında duygusal yeme ile benliğin ayrımlaşması arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalar olmamakla birlikte yeme bozuklukları ile ayrılma-bireyleşmeyi inceleyen 
çalışmalar olduğu görülmüştür. Erbaş’ın (2015) yaptığı bir çalışmada işlevsel olmayan yeme 
tutumlarının ayrılma bireyleşme alt boyutlarından bölme ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 
Şen-Demirdöğen’in (2015) yapmış olduğu çalışmada ise ayrılma-bireyleşme sürecinde güçlük 
yaşayan bireylerin daha fazla tıkanırcasına yeme bozukluğu tanısı aldıkları ortaya konuşmuştur. 

Duygusal yeme ile benliğin ayrımlaşması alt boyutlarından duygusal tepkisellik ve 
duygusal kesinti alt boyutu ile anlamlı bir ilişki olmadığı ben pozisyonu alt boyutu ile pozitif 
yönlü, anlamlı ve çok düşük ilişki, füzyon alt boyutu arasında negatif yönlü, anlamlı ve çok 
düşük ilişki olduğu görülmüştür. Bu bulgu yeme bozukluğu riski yüksek olan Yahudi bireylerde 
yüksek derecede duygusal tepkisellik, duygusal kopma ve füzyon; Arap katılımcılarda ise 
yüksek derecede duygusal kopma ve düşük derecede ben pozisyonu görüldüğünü vurgulayan 
Peleg ve Tzischinsky’nin (2022) çalışma bulgularıyla kısmi olarak örtüşmektedir.  

Duygusal yeme ile duygusal tepkisellik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Ancak alanyazında yapılan çalışmalar duygusal yeme ve duygusal tepkisellik arasında anlamlı 
ilişkiler olduğunu ortaya koymuşlardır. Hudson ve Williams’ın (1981) yapmış oldukları 
çalışmada kilolu kişilerin daha fazla duygusal tepkisellik gösterdiklerini ve olumsuz bir duygu 
durum içerisinde olduklarında yeme konusunda kontrol sağlayamadıklarını ve ölçüsüzce yeme 
davranışında bulunduklarını ortaya koymuşlardır. Harrist ve diğerlerinin (2013) yapmış 
oldukları çalışmada da mevcut çalışmadan farklı olarak duygusal tepkiselliğin artması ile 
duygusal yeme davranışında artış görüldüğünü ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Crowther ve 
diğerleri (1984) duygusal yeme davranışının çokça izlerinin görüldüğü tıkanırcasına yeme 
davranışında gün içinde olumsuz duygulanım ve duygusal tepkiselliğin yaşandığı zamanlara 
karşı farkındalıklı bir şekilde yaklaşılmasının yeme davranışını düzenlemeye etkisinin 
olabileceğini öne sürmüşlerdir. Mevcut çalışmada duygusal yeme ve duygusal tepkisellik 
arasında bir ilişki bulunmasa da alanyazın ışığında olumsuz bir duygulanıma sahip 
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olunduğunda tepkisel davranışlarda bulunmak yerine olumsuz duygulanıma yönelik bilinçli 
eylemler gerçekleştirmenin duygusal yeme davranışını azaltabileceği varsayılabilir. 

Duygusal yeme ile duygusal kesinti arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Duygusal kopma ve bağlanma stilleri arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir (Ross vd., 2016). 
Mevcut çalışmadan elde edilen bulgu Alexander ve Siegel’in (2013) güvensiz bağlanmanın 
kişinin duygusal yeme davranışı ile ilişkisini ortaya koydukları çalışma ile paralellik 
göstermemektedir.  

Duygusal yeme ve ben pozisyonu arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. 
Psikososyal gelişimi olumlu yönde destekleyen bir kavram olarak açıklanan ben pozisyonu 
benlik duygusunu tehdit edici bir durumla karşı karşıya kalındığında inançlara bağlı kalarak 
bireyin kendisini stres verici durumlarda dahi ifade edebilme yeteneğini yansıtmaktadır 
(Jenkins vd., 2005). Buradan hareketle ve Elagöz ve Çenesiz’in (2022)  stresle baş etme 
tarzlarından kendine güvenli yaklaşımın algılanan stres ile duygusal yeme davranışı arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiğini açığa çıkartmışlardır. Bu bulgudan yola çıkarak mevcut çalışmada 
pozitif bir ilişki bulunsa da bireylerin güç durumlarda bile kendilerini duygusal ve düşünsel 
olarak ifade edebilme becerisine sahip olabilmeleri, yani ben pozisyonu alabilmelerinin 
duygusal yeme davranışı üzerinde bir etkisinin olabileceği varsayılabilir.  

Duygusal yeme ve füzyon arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Yapabaş 
(2018) yapmış olduğu çalışmada ise mevcut çalışma ile benzer olarak ilişki bağımlılığı ile 
duygusal yeme arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgulardan hareketle 
duygusal ve düşünsel olarak benliğini ötekinden ayrıştırabilen bireylerin duygusal yeme 
davranışının görülme ihtimalinin az olabileceği varsayılabilir.  

Duygusal yeme ölçeğinin cinsiyete göre farklılaşmadığı ancak duygusal yeme alt 
boyutlarından sadece kendini kontrol edebilmenin cinsiyete göre farklılaştığı, kadınların 
kendini kontrol edebilme puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak,  
Akdevelioğlu ve Yörüsün (2019)’ün üniversite öğrencilerinin yene tutum ve davranışlarına 
ilişkin yapmış oldukları çalışmada yeme davranışı riski görülme düzeyinin ve duygusal yeme 
davranışı düzeyinin kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Tanrıverdi (2020) yapmış olduğu çalışmada kadınların duygusal yeme ölçeği alt boyutlarından 
gerginlik durumunda yeme, olumsuz duygularla başa çıkabilme, kendini kontrol etme ve uyaran 
karşısında kontrol düzeyi puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
İkiz (2019)’in üniversite öğrencilerinin yeme davranışlarına yönelik yapmış oldukları 
çalışmada ise kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre duygu durumlarının yeme 
davranışlarını daha fazla etkilediğini ortaya koymuşlardır. Tüzen (2019)’in yapmış olduğu 
çalışmada kadınların erkeklere göre daha fazla duygusal yeme davranışında bulunduğu 
sonucuna varmıştır.  Soylu ve diğerlerinin (2021) yapmış oldukları çalışmada ise kadın 
öğrencilerin duygusal yeme puanlarının erkek öğrencilerin duygusal yeme puanlarından daha 
fazla olduğu görülmüştür.  

Duygusal yemenin medeni duruma göre farklılaştığı görülmüştür. Evlilerin duygusal 
yeme puanlarının bekarlardan daha düşük olduğu görülmüştür. Evlilerin gerginlik 
durumlarında yeme puanlarının bekarlardan daha düşük olduğu görülmüştür. Evlilerin olumsuz 
duygulanımla başa çıkabilme puanlarının bekarlardan daha düşük olduğu görülmüştür. 
Evlilerin kendini kontrol edebilme puanlarının bekarlardan daha düşük olduğu görülmüştür. 
Uyaran karşısında kontrol puanlarının ise medeni duruma göre farklılaşmadığı görülmüştür. 
Gür’ün (2020) yapmış olduğu çalışmada ise bekar olan kadınların gerginlik durumlarında 
yeme, uyaran karşısında kontrol ve duygusal yeme puanları daha yüksek çıkmıştır. Talbot ve 
diğerlerinin (2013) yapmış oldukları çalışmada TSSB'si olan evli olmayan bireyler, evli 
bireylere göre daha fazla duygusal yeme davranışında bulunduklarını ortaya koymuşlardır 
(örneklemde sadece TSSB tanısı olan iki evli bireyin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır).  

Mevcut çalışmada duygusal yeme puanının olumsuz duygu durum karşısında yemek 
yeme davranışının sıklığına göre farklılaştığı görülmüştür. Buna göre olumsuz duygu durum 
karşısında hemen her zaman yeme davranışında bulunan katılımcıların olumsuz duygu durum 
karşısında asla yeme davranışında bulunmayan katılımcılara göre duygusal yeme puanlarının 
daha fazla olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak, Goossens ve arkadaşlarının (2009)  
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duygu durum ve yeme davranışı ile ilgili yaptıkları çalışmada ise artan kaygının duygusal yeme 
ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Van Strien ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları 
çalışmada duygu durumun ve yiyecek alımının duygusal yemeyi kontrol ettiğini ortaya 
koymuşlardır. Yavuz (2021)’un yapmış olduğu çalışmada duygusal yeme ile kaygı arasında 
anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Demiral (2022) yapmış olduğu çalışmada çocuklarda 
algılanan stresin duygusal yeme ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Tüzen (2019)’in 
yapmış olduğu çalışmada depresyon, anksiyete ve stres ile duygusal yeme arasında pozitif 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  
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 Özet 

İspat öğretiminde genelleyici örneklerin kullanılması, öğrencilerin ispat ile ilgili becerilerinin 

gelişmesinde yararlı olacaktır. Öğrencilerin ispat ile ilgili uygulamalarda başarılı olabilmeleri için 

matematik öğretmenlerinin ispat becerilerinin gelişmiş olması ve ispat süreçlerini doğru bir şekilde 

yürütmeleri önem taşımaktadır. Genelleyici örnekler, örnekten bağımsız genelliği iyi bir şekilde aktaran, 

formal ispata geçiş için basamak oluşturan, ispatları daha anlamlı hale getiren örneklerdir.  Bu 

çalışmanın amacı da matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine anlayışlarını incelemektir.  

Bu amaç doğrultusunda matematik öğretmenlerine sayılarla ilgili olan 3 adet genelleyici örnek içeren 

soru yöneltilmiştir. Matematik öğretmenlerinin çözümleri incelendiğinde örnek verme, sözel olarak 

ifade etme, örnekle beraber açıklamalarda bulunma, cebirsel olarak ifade etme ve genelleyici örnek 

kullanma eylemlerinde bulundukları gözlemlenmiştir. Matematik öğretmenlerinin hepsi örnek verme 

eyleminde bulunmuş, %40’ı örnek vererek ispat yaptığını savunmuştur. Öğretmenlerin cebirsel olarak 

ifade etmeyi pek fazla tercih etmedikleri, örneklerden yola çıkarak mantıklı bir açıklama veya bir 

genelleme ile çözüm yapmayı tercih ettikleri görülmüştür. Bu sonuç, genelleyici örneklerin matematik 

eğitiminde kullanılmasının ispat ile ilgili becerilerinin gelişmesi adına yararlı olacağını ortaya 

koymuştur.   

Anahtar Kelimeler: Genelleyici örnek, Akıl yürütme ve ispat, İspat değerlendirme 

INVESTIGATING MATHEMATICS TEACHERS' PROOF SKILLS IN 

THE CONTEXT OF GENERIC EXAMPLE 

 Abstract 

Using generic examples in teaching proof may help improve students' notion of proof. 

Mathematics teachers need to have an adequate understanding of the purpose of proof and content 

knowledge to teach proof in order to help their students learn proof-related practices. Generic examples 

are specific examples that convey the generality independent of the used example, may form a step for 

the transition to formal proof, and make teaching and learning proofs more meaningful. This study aims 

to examine mathematics teachers' understanding of the generic example. For this purpose, mathematics 

teachers were asked questions containing three generic examples related to numbers theories. The 

mathematics teachers' responses to those questions revealed that they gave examples, expressed them 

verbally, made explanations with the example, expressed them algebraically, and used generic examples. 

All of the mathematics teachers gave examples, and 40% of them argued that they provided proof by 

giving examples. The results also showed that teachers preferred not to express algebraically much but 

preferred to make a solution with a logical explanation or a generalization based on examples. This 
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result revealed that using generic examples in mathematics education would be beneficial for developing 

proof-related skills. 

Keywords:  Generic example, Reasoning and proof, Proof evaluation 

1. GİRİŞ  

Geleneksel matematik eğitiminde; genel olarak öğrencinin pasif olduğu, matematiksel bilgilerin 

öğretmen tarafından küçük parçalar halinde verildiği görülmektedir. Öğrenciler ezbere dayalı 

öğrenmeye yönlendirilmekte ve bu durumda ise öğrenciler, matematiksel düşünme becerilerini 

geliştirememekte ve karşılaştığı basit problemler karşısında bile zorluk çekebilmektedirler. Oysa günlük 

hayatta az ya da çok matematik ve matematiksel düşünme gerektiren birçok olay ve durumla 

karşılaşılmaktadır. Öğrencilerden, akıl yürütme ve matematiksel düşünme becerileri yoluyla problemleri 

çözmeleri beklenmektedir. Çağdaş anlayışa göre matematik eğitimi, matematik yaparak, matematik 

öğrenmeyi vurgulamaktadır. Dolayısı ile matematik yapma sürecinde, genellemelere nasıl varılır, 

genellemeler nasıl doğrulanır, nasıl akıl yürütülür gibi birçok önemli beceriyi de öğrencilere 

kazandırmak mümkündür (Olkun ve Uçar, 2009). Aynı zamanda bu beceriler akıl yürütme ve ispatın 

önemini de vurgulamaktadır.  

Son yıllarda matematik öğrenimi ve öğretiminde önemli değişikler meydana gelmiştir. 

Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi [National Council of Teachers of Mathematics] 

(NCTM) matematik eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda Okul Matematiği İçin İlkeler ve 

Standartlar (Principles and Standarts for SchoolMathematics)’ı 2000 yılında yayınlamıştır. Bu ilke ve 

standartlara göre, öğrenciler, matematiği anlayarak öğrenmeli, önceki bilgi ve deneyimlerinden 

faydalanarak yeni bilgiyi aktif bir şekilde inşa etmelidir (NCTM, 2000, s.20). Ayrıca problem çözme, 

akıl yürütme ve ispat, iletişim, ilişkilendirme ve temsil süreçleri matematik öğrenim ve öğretiminin 

tamamlayıcı bileşenleri olarak kabul edilmiştir.  

 NCTM (2000) öğrencilerin anaokulundan 12. sınıfın sonuna kadar akıl yürütme ve ispat 

standardı için bazı hedefler belirlemiştir. Buna göre öğrenciler (NCTM, 2000, s. 56)  

• Akıl yürütme ve ispatı matematiğin temel unsurları olarak kabul eder,  

• Matematiksel hipotezler kurabilir ve bunları sorgulayabilir,  

• Matematiksel iddiaları ve ispatları geliştirebilir ve değerlendirebilir,  

• Çeşitli akıl yürütme ve ispat yöntemlerini seçebilir ve kullanabilirler.  

 Türkiye de bu gelişmelerden etkilenmiş ve 2005 yılından itibaren matematik öğrenimi 

ve öğretimi konusunda değişiklikler yaşanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı 

Matematik Dersi Öğretim Programının genel amaçlarına bakıldığında, öğrencilerden matematiksel 

düşünme becerilerini günlük hayat ile ilişkilendirip matematiksel kavramları anlamlandırabilmeleri, 

kendi öğrenme süreçlerini bilinçli bir şekilde yürütebilmeleri, problem çözme sürecinde akıl yürütme 

ve ispat etkinlikleriyle düşüncelerini açıklayabilmelerinin beklenildiği görülmektedir.  

İspat matematik yapmanın bir parçası  (Harel ve Sowder, 1998) ve matematik öğrenmeye 

yönelik bir araçtır (Knuth, 2002). Problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesinde 

ispatın rolü büyüktür. Bu nedenle akıl yürütme ve ispat matematiğin önemli bir bileşenidir ve okul 

öncesi dönemden en ileri düzeye kadar öğrencilere kazandırılması gerekmektedir (NCTM, 2000).  

Akıl yürütme ve ispatı, hem öğrenciler hem de öğretmenler adına daha anlamlı hale getirmek 

için genelleyici örnek kavramı, açıklayıcı özelliği nedeniyle literatürde dikkat çekmiştir. Genelleyici 

örnekler, örnekten bağımsız genelliği iyi bir şekilde aktaran, formal ispata geçiş için basamak oluşturan, 

ispatları daha anlamlı hale getiren örneklerdir. Genelleyici örnek, bir varsayımın doğruluğunun 

nedenlerini açıkça belirtmek için kullanılır (Balacheff, 1988). Genelleyici örneğin, genel muhakeme 

yapısını ortaya koyan belirli bir örnek olduğu söylenebilir (Doğan, 2019).  
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 Genelleyici örneklerin güçlü özelliği, belirli bir sayıyı atayarak ve göstererek, daha 

genel bir argüman için temel sağlayıp açıklaması ve ikna edici olmasıdır. (Doğan, 2020). Mason ve 

Pimm (1984) genelleyici örneği, o örneğin belirli bir özelliğine dayanmayan özel bir örnek olarak 

tanımlamaktadırlar. Açıklamalar doğrultusunda, öğrencilerin geçerli ispat oluşturabilmeleri, ispatı 

doğru bir şekilde anlamlandırmaları ve oluşturdukları argümanlarını açıklayabilmeleri için genelleyici 

örnekler kullanımı önemli görülmektedir. 

 Öğrencilerin ispat becerilerinin geliştirilmesi için matematik öğretmenlerine büyük 

görevler düşmektedir. Öğrencilerin ispat ile ilgili uygulamalarda başarılı olabilmeleri için matematik 

öğretmenlerinin ispat becerilerinin gelişmiş olması ve ispat süreçlerini doğru bir şekilde yürütmeleri 

önem taşımaktadır. Dolayısıyla matematik öğretmenlerinin genelleyici örnekler ile ispat öğretimi 

konusunda başarılı olmaları ve destekleyici olmaları gerektiği söylenebilir. 

 Araştırmanın Problem Durumu 

İspat öğretiminde genelleyici örneklerin kullanılması, öğrencilerin ispat ile ilgili becerilerinin 

gelişmesinde yararlı olacaktır. Öğrencilerin ispat süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için 

matematik öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle, “Matematik öğretmenlerinin ispat 

süreçlerinin genelleyici örnek bağlamında incelenmesinin sonuçları nelerdir?” sorusuna cevap 

aranmaktadır. 

 Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine anlayışlarının 

incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, genelleyici örnekler ile matematik 

öğretmenlerinin ispat süreçleri ayrıntılı olarak araştırılmaya çalışılacaktır. Çıkacak olan araştırma 

sonuçlarına göre, matematik öğretmenlerinin geçerli ispat oluşturabilme ve oluşturulan ispatları 

değerlendirebilme yetenekleri araştırmanın amacı çerçevesinde tartışılacaktır. 

 Araştırmanın Önemi 

Değişen öğretim programlarıyla beraber günümüzde sadece cebirsel manipülasyonlar ile 

yapılan ispatların yerine, öğrencilerin gerekçelendirmelerinin neden doğru ya da neden yanlış olduğunu 

açıklayabilmeleri gerekmektedir. Genelleyici örnekler de ispatların daha açıklayıcı ve daha anlamlı 

olması konusunda eğitim-öğretimin her kademesinde uygulanabilir olduğundan ispat öğretimi için 

önemli görülmektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde öğrencilerin ispat öğretiminde zorlandıkları, öğretmenlerin de 

öğrencilere ispat öğretirken zorluk yaşadıkları görülmektedir. Öğretmenlerin ispat becerilerinin gelişmiş 

olması, öğrencilerin ispat konusunda başarılı olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca ilgili literatür 

incelendiğinde matematik öğretmenlerinin ispat süreçlerini inceleyen araştırmaların çok az olduğu 

görülmektedir. Çalışmada matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine anlayışları 

araştırıldığından ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. YÖNTEM 

 Araştırmanın Yöntemi 

Matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine anlayışlarının derinlemesine 

incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Durum çalışması 

yönteminde amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır. Bir duruma ilişkin etkenler 

(ortam, bireyler, olaylar, vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve 

ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Çalışmamızdaki 

durum ortaokul matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine anlayışları olarak belirlenmiştir.  

 Çalışma Grubu 

Araştırmanın grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer 

alan ve Türkiye’nin farklı illerindeki devlet okullarında görev yapan 10 ortaokul matematik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerden yedisi erkek, üçü kadındır. Öğretmenler gönüllülük esası ile 

araştırmaya katılmışlardır ve çalışma hakkında bilgiler sunulmuştur. Araştırmada kullanılan isimler 

katılımcıların kendi isimleri olmayıp araştırmacı tarafından takma isimler oluşturulmuştur. 
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Tablo 1. Araştırma grubunu oluşturan öğretmenlere ait bilgiler 

Takma 

İsim 

Cinsiyet Mezuniyet Mesleki 

Tecrübe 

Ali Erkek Lisans 11 yıl 

Naci Erkek Lisans 8 yıl 

Mahmut Erkek Lisans 8 yıl 

Nisa Kadın Lisans 7 yıl 

Sefa Erkek Lisans 7 yıl 

Emine Kadın Lisans 6 yıl 

Emir Erkek Lisans 6 yıl 

Mehmet Erkek Lisans 6 yıl 

Zeki Erkek Lisans 5 yıl 

Ezgi Kadın Lisans 1 yıl 

 

 Araştırmanın Tasarlanması ve Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmanın amacı; ortaokul matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine 

anlayışlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda sayılar konusu ile ilgili 3 adet genelleyici örnek 

içeren soru oluşturulmuştur. Sorular, her zaman ve her durumda varsayımların doğruluğunu araştırdığı 

için, matematik öğretmenlerinden verilen soruları ispatlanmaları istenmiştir.  

Veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşmeler tercih edilmiştir. Stewart ve Cash 

görüşmeyi önemli bir amaç doğrultusunda soru sorma ve yanıtlama şeklinde önceden belirlenmiş 

karşılıklı etkileşime dayalı iletişim süreci olarak tanımlamaktadırlar (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Bu çalışmada veriler gönüllü 10 ortaokul matematik öğretmeni ile yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ana soruların belli olduğu, fakat 

görüşmenin ilerleyen sürecinde yeni soruların da sorulabildiği bir görüşme türüdür (Şen ve Yıldırım, 

2019).   

 Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde görev yapmakta olan 10 ortaokul matematik öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebi ile yüz yüze yapılamayan bu 

görüşmeler, ayrı zamanlarda ve öğretmenlere uygun zaman diliminde Zoom programı üzerinden 

yapılmıştır. Görüşmelerin uzunluğu 50 dakika ile 70 dakika arası değişmekte ve görüşmeler veri kaybını 

önlemek amacıyla ses kaydına alınmıştır. Kayıtlar daha sonra analiz edilmek üzere yazıya dökülmüş ve 

verilerin analizi sürecine geçilmiştir.  

 Veri Analizi 

Ortaokul matematik öğretmenlerinin genelleyici örnek üzerine anlayışlarının ortaya çıkarılması 

amacıyla öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin analizi için 

farklı metotlar bir arada kullanılmıştır. Gömülü teorinin veri analiz yönteminin bir parçası olan açık 

kodlama süreci ile verilerin analizine başlanmış, daha sonra içerik analizi ile elde edilen transkriptler 

analiz edilmiştir. Charmaz (2006), açık kodlama sürecinde verilerin karşılaştırıldığını ve verileri 

tanımlayan temel kavramsal kategorilerin belirlendiğini ifade ederek, bu süreci ilk kodlama olarak da 

isimlendirmiştir. İçerik analizi araştırmada elde edilen verileri açıklayabilecek, durumu 

tanımlayabilecek kavramlara ve kelimelere ulaşmaya olanak tanır ve içerik analizi ile verilerin altında 

yatan gizli gerçekleri ortaya çıkaracak kavramlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Nitel bir 

araştırma yöntemi olan durum çalışması yöntemi ile yapılan bu çalışmada yarı yapılandırılmış 

görüşmeler sırasında açık kodlama ile başlangıç kategorileri ve kodları oluşturulmuş anahtar kelimeler 

belirlenmiştir. Daha sonra içerik analizi ile önemli kodlar elde edilmiştir. Görüşmelerin tamamlanması 

ile ses kayıtları bilgisayar ortamında yazıya aktarılmış ve içerik analizi ile detaylı bir şekilde analiz 

edilmiştir. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

60 

 

3. BULGULAR 

Araştırma sürecinde matematik öğretmenlerine sayılarla ilgili olan 3 adet genelleyici örnek 

içeren soru yöneltilmiştir. Matematik öğretmenlerinin çözümleri incelendiğinde; “Örnek verme, Sözel 

olarak ifade etme, Örnekle beraber açıklamalarda bulunma, Cebirsel olarak ifade etme, Genelleyici 

örnek kullanma” eylemlerinde bulundukları gözlemlenmiştir. Aşağıda soru 1 için elde edilen bulgular 

sunulmuştur.   

Soru 1: Mahmut ilk 𝑛 pozitif tam sayının toplamının  𝑆(𝑛) =
𝑛(𝑛+1)

2
  olduğunu ifade 

 etmektedir. Örneğin; ilk 10 pozitif tam sayının toplamı 55’dir, bu da 
10(10+1)

2
 ‘ye eşittir. 

 Mahmut’un ifade ettiği varsayım her zaman doğru  mudur? 

Soru 1 için matematik öğretmenlerinin 7 tanesinin örnek vererek çözüm yaptıkları görülmüştür. 

İlginç olan bunlardan 4 tanesinin örnek vererek yaptıkları çözümlerinin geçerli bir ispat olacağını 

belirtmesidir. Geri kalan 3 öğretmen ise örnek temelli bir çözüm sunmalarına karşın çözümlerini geçerli 

bir ispat olarak görmemişlerdir.  

Nisa öğretmen Görsel 1.’ de gösterilen çözümünde örnek vererek varsayımın doğruluğunu 

göstermiş ve devamında yaptığı çözümün geçerli bir ispat olacağını şu görüşü ile ifade etmiştir:  

“Yani nasıl desem ki neden böyle düşünüyoruz yani kafamıza göre de hani bir şey  farklı 

 bir soruda yazabilirdik hani daha açıklayıcı bir şekilde yani tek hem formülle  hem de 

 verdiğimiz örnekle yaptığımızda aynı sonuç çıkıyor onun için yani  geçerli bir ispattır 

 bence bu da ispatlıyoruz sonuçta.” 

 

Görsel 1. Nisa Öğretmenin Soru 1 İçin Çözümü  

(Görüntü kalitesinin düşük olmasından dolayı birebir aynısı olacak şekilde yazılmıştır.) 

Ali öğretmen de Görsel 2.’ de gösterilen çözümünü örnek vererek yapmış ve devamında sayı 

deneyerek çözüm yaptığı için geçerli bir ispat olarak kabul etmediğini şu sözleriyle dile getirmiştir:  “… 

Bu söylemiş olduğum şey ispat niteliği taşımaz çünkü sonuçta hani denenme yanılma yoluyla 

yapıyorum.”  
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Görsel 2. Ali Öğretmenin Soru 1 İçin Çözümü 

(Görüntü kalitesinin düşük olmasından dolayı birebir aynısı olacak şekilde yazılmıştır.) 

Örnek vererek çözüm yapan öğretmenlerden Ezgi öğretmenin, aslında sorunun çözümü için 

başta cebirsel olarak ifade etmeye çalıştığı, fakat çözümünü tamamlayamadığı görülmüştür. Sonrasında 

ise örnek sayıları düşünerek aykırı bir örnek bulunmadığını belirten bir çözüm yaptığı tespit edilmiştir. 

Görsel 3.’ de verilen Ezgi öğretmenin çözümünü aykırı bir örnek bulunmadığı için geçerli bir ispat 

olarak gördüğünü şu sözleriyle ifade etmiştir:  

“Evet ispat yarım kaldı da şöyle bir şöyle toparladık, formülü yanlışlayabilecek aykırı  bir 

 sayı bulunmadığı için varsayım her zaman doğrudur dedim hocam. İkinci  söylediğim bir 

 ispat olur evet. Dayanağım ne? Yani bir çelişki oluşturmadığı için  bütün sayıları 

 sağladığı için.”  

 

Görsel 3. Ezgi Öğretmenin Soru 1 İçin Çözümü 

(Görüntü kalitesinin düşük olmasından dolayı birebir aynısı olacak şekilde yazılmıştır.) 
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Matematik öğretmenlerinden 2 tanesinin örnekle beraber açıklamalarda bulunarak çözüm 

yaptıkları tespit edilmiştir. Her iki öğretmen de çözümlerini geçerli bir ispat olarak kabul etmemiştir. 

Görsel 4.’ de gösterilen Sefa öğretmenin çözümünü eksik kaldığı, bütün sayılar için doğru olduğunu 

gösteremediği için geçerli bir ispat olarak kabul etmediğini şöyle ifade etmiştir: “Çünkü bir ispatta bu 

yaptığım ispatta en azından eksik olduğunu düşünüyorum yani tamamen ispatlanması için tüm sayıları 

kullanmam gerektiğini düşünüyorum.”  

 

Görsel 4. Sefa Öğretmenin Soru 1 İçin Çözümü 

(Görüntü kalitesinin düşük olmasından dolayı birebir aynısı olacak şekilde yazılmıştır.) 

 Matematik öğretmenlerinden sadece birisinin genelleyici örnek benzeri bir düşünce ile 

soruyu çözdüğü görülmüş ve yaptığı çözümü geçerli bir ispat olarak kabul etmiştir. Fakat genelleyici 

örneği bilmediği, daha önceden gördüğü bir teorem yardımıyla bu çözümü yaptığını ifade etmiştir. 

Görsel 5.’ de verilen çözümde Mahmut öğretmen önceden bildiği Gauus teoremi yardımı ile soruyu 

çözmüş ve geçerli bir ispat olduğunu şu görüşüyle ifade etmiştir: “Bence geçerli bir ispat sayılabilir 

çünkü mantıksız olan hiç bir tarafı yok yani 2 tane 10'a kadar sayıyı topluyoruz biz bunu alt alta yazdık 

11 oluyor sonuçta bunu tekrar 2'ye böldük yani gayet ispat olabilir yani.”  

 

Görsel 5. Mahmut Öğretmenin Soru 1 İçin Çözümü 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

63 

 

(Görüntü kalitesinin düşük olmasından dolayı birebir aynısı olacak şekilde yazılmıştır.) 

Matematik öğretmenlerinin hepsi örnek verme eyleminde bulunmuş, birinci soru için %40’ı, 

ikinci soru için %20’si ve üçüncü soru için %10’u örnek vererek ispat yaptığını savunmuştur. 

Öğretmenlerin cebirsel olarak ifade etmeyi ve genelleyici örnek kullanmayı pek fazla tercih etmedikleri; 

örnek verme, sözel açıklamalarda bulunma ve örnekle beraber açıklamalarda bulunmayı daha çok tercih 

ettikleri görülmüştür.   

Tablo 2. Matematik öğretmenlerinin yaptıkları çözümler 

 Soru 1 Soru 2 Soru 3 

Örnek 

verme 

7 (4+) 2 (2+) 3 (1+) 

Sözel 

olarak ifade etme 

- 5 (4+) 1 (1+) 

Örnekle 

beraber 

açıklamalarda 

bulunma 

2 (-) 3 (2+) 3 (3+) 

Cebirsel 

olarak ifade etme 

- - 2 (2+) 

Genelleyici 

örnek kullanma 

1 (1+) - 1 (1+) 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğrencilerin akıl yürütme ve ispat ile ilgili etkinliklerde başarılı olmaları için matematik 

öğretmenlerinin ispat becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Matematik öğretmenlerinin 

genelleyici örnek bağlamında ispat becerilerinin incelendiği bu çalışmada, matematik öğretmenlerinin 

ispat becerilerinin beklenildiği düzeyde olmadığı görülmüştür. Verilen 3 soruya ait çözümler 

incelendiğinde öğretmenlerin daha çok örneklerden hareketle çözüm yapmaya çalıştıkları görülmüş, bu 

durum öğretmenlerin ispatı tam olarak anlayamadıklarını ortaya koymuştur. İşin ilginç yanı 

katılımcıların %40’ının örnek vererek ispat yaptıklarını belirtmesidir. Bu çalışmanın sonucunda 

öğretmenlerin ispatı tam olarak bilmedikleri, ispat oluşturabilme konusunda yetersiz oldukları 

görülmüştür.  

Öğretmenlerin çözümleri incelendiğinde cebirsel olarak ifade etmeyi pek fazla tercih 

etmedikleri, daha çok örneklerden hareket ederek çözüm yapmaya çalıştıkları görülmüştür. Genelleyici 

örnekler de örneklerden hareket ederek ispat oluşturulabilen, genelliği iyi bir şekilde aktaran belirli 

örnekler olduğundan, genelleyici örneklerin ispat öğretiminde kullanılması ispatı daha anlamlı ve daha 

anlaşılır hale getirecektir.  
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Özet 
Değişmekte olan toplumlarda her alanda olduğu gibi eğitimden de beklentiler değişmiş ve çeşitlenmiştir. 

Eğitimde yaşanan değişimleri ve beklentileri okul yönetimi tek başına karşılayamaz hale gelmiştir. Okulların 

yönetiminde klasik yönetici anlayışının yeterli olmadığı ve öğretmenlerin de okulun işleyişinde aktif rol alması 

gerekliliği neticesinde okullarda yeni liderlik arayışlarına girilmiştir. Öğretmen liderliği; öğretmenlerin eğitimin 

her aşamasında karar alma, uygulama, yol gösterme gibi etkin ve aktif olarak rol alması olarak düşünülebilir. İşte 

tam da bu noktada öğretmen liderliği eğitim sistemlerinin işlemesine yardımcı olmuştur.   Sanılanın aksine anda 

kalabilmek, pasif olmak ya da bir meşguliyeti olmamak değil, yaşanılan anı her ne olursa olsun yaşamak, 

duyumsayabilmektir. Son zamanlarda popülaritesi artmış olan bilinçli farkındalık, bireylere, ana odaklanmak, 

geçmişin acıları ya da geleceğin telaşı ile yaşanılan günü kaçırmamak gerektiğine odaklanırken insanların 

psikolojik olarak daha sağlıklı bireyler olmasına da yardımcı olmaktadır. Umut en kısa tabirle gelecekte arzulanan 

iyi şeyler olarak tanımlanabilir. Bilinçli farkındalık ve umut günümüzde neredeyse çoğu kişinin doğuştan sahip 

olduğu fakat yaşam koşulları neticesinde unutulan durumlar, değerler halini almıştır. Akademik çalışmalarda 

umutsuzluk ve yaşam temposu üzerine yoğunlaşma bilinçli farkındalık ve umut üzerine yapılan çalışmalardan 

daha fazladır. Bu çalışmanın amacı umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin öğretmen liderliğini ne düzeyde 

yordadığını incelemektir. Mevcut çalışmada ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenlerin 

öğretmen liderliği davranışlarını sergileme düzeyleri incelenirken, öğretmenlerin umut ve bilinçli farkındalık 

düzeyleri ile öğretmen liderliği düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı da araştırılmaktadır. Araştırma 

söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi yordamak üzere nicel bir çalışmadır. Bu bağlamda araştırmanın 

verilerinin toplanması amacı ile İstanbul ilinde ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenlerden 

katılımcılar basit tesadüfi örnekleme yardımı ile gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Araştırmaya +500 öğretmen 

katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Öğretmen Liderliği Ölçeği”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” ve 

“Umut Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Öğretmen liderliği davranışını sergileyen öğretmenlerin 

bilinçli farkındalık ve umut düzeyleri hakkında bilgi vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen liderliği, umut, bilinçli farkındalık 

TEACHERS PERCEPTİONS ON HOPE AND MİNDFULNESS AS PREDİCTORS OF 

TEACHER LEADERSHİP 

Abstract 
In changing societies, expectations from education have changed and diversified as in every field. School 

management has become unable to meet the changes and expectations in education alone. As a result of the fact 

that the understanding of the classical administrator is not sufficient in the management of the schools and the 

teachers must take an active role in the operation of the school, new leadership has been sought in the schools. 

teacher leadership; It can be thought of as teachers taking an active and active role in every stage of education such 

as decision-making, implementation and guidance. At this point, teacher leadership has helped education systems 

work. Contrary to popular belief, staying in the moment is not being passive or not having any preoccupation, but 

living and feeling the moment no matter what. Mindfulness, which has become more popular recently , helps 

individuals become psychologically healthier individuals while focusing on the moment, not missing the day with 

the pain of the past or the rush of the future. Hope, in short, can be defined as the good things desired in the future. 

mailto:beyzabayataltun@gmail.com
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Mindfulness and hope have become values, situations that most people have from birth but are forgotten as a result 

of living conditions. In academic studies, the focus on hopelessness and pace of life is more than the studies on 

mindfulness and hope. The aim of this study is to examine to what extent hope and mindfulness levels predict 

teacher leadership . In the present study, while examining the levels of teacher leadership behaviors of primary 

and secondary school teachers, it is also investigated whether there is a significant relationship between teachers' 

hope and mindfulness levels and teacher leadership levels. The research is a quantitative study to predict the 

relationship between these variables. In this context, for the purpose of collecting the data of the research, the 

participants from the teachers working in primary and secondary schools in Istanbul were selected on a voluntary 

basis with the help of simple random sampling. +500 teachers participated in the research. “Teacher Leadership 

Scale”, “Mindfulness Scale” and “Hope Scale” were used to collect the data of the study. As a result of this study, 

it gives information about the mindfulness and hope levels of teachers who exhibit teacher leadership behavior. 

Keywords: Teacher leadership, hope, mindfulness. 

1. GİRİŞ 

Öğretmen Liderliği 

Değişmekte olan toplumda her alanda olduğu gibi eğitimden de beklentiler değişmiş ve 

çeşitlenmiştir. Eğitimde yaşanan değişimleri ve beklentileri okul yönetimi tek başına karşılayamaz hale 

gelmiştir. Okulların yönetiminde klasik yönetici anlayışının yeterli olmadığı ve öğretmenlerin de okulun 

işleyişinde aktif rol alması gerekliliği neticesinde okullarda yeni liderlik arayışlarına girilmiştir. Çünkü 

idare etmektense yenilik arayışında olan; eskiyi sürdürmektense geliştirmeyi yeğleyen, sisteme 

odaklanmaktansa insana odaklanan; durumu kabul etmektense mevcut durumu değiştirmeye çabalayan 

kişiler gelecekte var olacaktır (Altınkurt ve Yılmaz, 2010). Öğretmen liderliği; öğretmenlerin eğitimin 

her aşamasında karar alma, uygulama, yol gösterme gibi etkin ve aktif olarak rol alması olarak 

düşünülebilir. Öğretmen liderliği; öğrenci ihtiyaçlarına karşılık vermek, okul yönetiminin etkisini 

artırmak, insan kaynağından en yüksek düzeyde yararlanma düşüncesi ile çıkmıştır (Kılınç ve 

Recepoğlu, 2013).  İşte tam da bu noktada öğretmen liderliği eğitim sistemlerinin işlemesine yardımcı 

olmuştur. Okullarda var olan liderlik, okul yöneticilerinin yanı sıra sınıflarda eğitim öğretim 

faaliyetlerinde bulunan; okul kültürüne olumlu etkisi olan, eğitim öğretimi daha kaliteli yapan 

öğretmenleri de kapsar (Beycioğlu ve Aslan, 2012). Sınıftaki uygulamalarda, öğrenciye olan 

yaklaşımlarda, öğretim yöntem ve etkinliklerinde öğretmen liderliği hissedilir derecede kendini 

göstermektedir, bunun neticesinde diğer öğretmenlere nazaran daha avantajlı olmanın yanı sıra eğitim 

vermiş olduğu öğrencilerin daha başarılı olduğu gözlemlenmektedir (Beycioğlu ve Aslan, 2012). 

Umut  

Umut; arzu, istek ve iyimserlik gibi olumlu beklenti duygularından birisidir (Nazir,2020).  Umut 

teorisi üstüne birçok çalışması olan Snyder  (2002), umudu engellenemez bir duygu olarak 

tanımlamaktadır. Umut psikologlar tarafından dinamik bir bilişsel motivasyon sistemi olarak 

tanımlanmaktadır. Umut sayesinde hedefler belirlenir ve yine umut sayesinde hedeflere doğru hareket 

edilebilir (Nazir, 2020). Umut ederken, hedeflenen durumlar söz konusudur.  Hedefler tamamı ile 

ulaşılabilir yani kesinlikle süreç sonunda elde edilebilen durumlarsa ya da ne yapılırsa yapılsın 

ulaşılamayacak durumlar ise umut edilmez. Umut edilebilmesi için hedefin gerçekleşmesinin olasılıklı 

bir durumu olması beklenir. Umut teorisine göre umudun üç temel birleşeni vardır. Bunlar; hedef, 

düşünme yolları ve motivasyondur. (Snyder, 2002). Bebeklikten itibaren umut duygusu başlamaktadır. 

Umudu yüksek bireyler yetiştirebilmek için bakıcı, anne, baba ve öğretmene büyük görevler 

düşmektedir. Bireyler erken dönemde annesi ile kurduğu bağ ve annesine olan inancı duygu 

çerçevesinde umudu temsil ederken, ilerleyen süreçte çocuğun arzuları daha şuurlu olan ümide 

dönüşmektedir, bu dönüşüm bir üst katmana ulaşınca da manevi umut varlığını göstermeye 

başlamaktadır (Akkaya, 2019). 

 Ben yerine biz olabilen sınıf ortamı; umutlu öğrencilerin oluşturduğu sınıf, anlamlı bir sınıftır. 

Öğretim sürecinde öğrencilerine umut aşılaması yapabilen öğretmen bir bakıma en temel amacını 

gerçekleştirmiştir. Öğrenciler umutlu düşünmeyi öğrenebilirlerse istenilen hedefe doğru giderken birden 

fazla yol bulabilir ve kendilerini motive edebilirler (Snyder, 2002). Umutlu düşünme sayesinde 

öğrenciler yaptıkları işlerde olumsuz duygulara kapılmadan, vazgeçmeden sürdürebilirler. (Snyder, 

1999). Yapılan araştırmalara göre ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin umut düzeyleri ile 
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sergiledikleri başarı düzeylerinde anlamlı düzeyde pozitif ilişkiler bulunduğu gözlemlenmektedir 

(Snyder, Cheavens ve Michael, 1999, akt. Snyder, 2002). Sınıf içerisinde çabanın, birlik olmanın takdir 

edildiği sınıflarda umut duygusu perçinlenir (Snyder, 2005). Yüksek umutlu kişiler engellerde yılmaz 

farklı yollar bularak umut ettikleri durumu değiştirebilir vazgeçebilir ya da ısrar edebilirler. ( Snyder, 

2002).   

Peki umut öğretilebilir mi? Snyder’ın uzun yıllar yaptığı gözlemler sonucu umut tutarlı bir 

şekilde aynı kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Umut için bir hedef belirlenmeli, hedefe giden yollar 

bulunmalı ve bu hedefi gerçekleştirmek için motivasyona ihtiyaç duyulmalı şeklinde tanımlanmaktadır 

(Snyder, 2005).  Bu tutarlı kavramlar sonucu umudun öğretilebilen bir olgu olduğu düşünülmektedir.  

Bilinçli Farkındalık 

Bilinçli farkındalık kişinin hayatta yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek, acısını azaltmak için 

uzun süredir kullanılan bir beceridir. Şu anda yaşanan her ne ise o anın çıplaklığı ile görüp değerlendirme 

yapmak, kalıplaşmış yargılardan uzak anın verdiği dürtü ile yaşanılanları kabul etmek, kalıplardan uzak 

olup özgürleşme sürecidir. Yaşanılan anı yansız olarak önceki deneyimlerle ilişki kurmadan yaşamak, 

kişinin iyi olmasına destek sağladığı gibi acıyı azaltmaya da yardımcı olur. Dikkat sadece o andadır, 

geçmiş ya da gelecek o anı yaşamaya engel teşkil etmez. Kabatt-Zinn (2003) bilinçli farkındalığı, zihnin 

bilinçli ve yargısız bir biçimde anda kalması olarak tanımlamıştır. Farkındalık geliştiren kişinin amacı 

öz düzenleme ve stres yönetimi olanlar öz düzenlemeye ulaşır, amacı kendini keşfetmek olanlar kendini 

keşfetmeye ulaşırlar, amacı kendini özgürleştirmek olanlar kendini özgürleştirmek ve merhametli 

olmaya yönelirler (Shapiro, 2006).  

 Mevlana’nın özlü sözü olan “ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol” deyimi bilinçli 

farkındalıkta da temel desturlardan biridir. Kişi bilinçli yaşam sürebilmesi için kendisi gibi olmalıdır. 

Birey kendi benliğini sergilediği sürece farkındalık durumundan bahsedilebilir (Yiğit, 2021). 

Meditasyon popüler kültürde esrarengiz bir etkinlik olarak anılsa da aslında kişinin kendisi hakkında 

bilgi sahibi olması kendini bilmesi ile ilgilenmektedir (Özyeşil, 2011). Meditasyonun pek çok şeye 

faydası olduğu gibi duyguları düzenlemeye de yardımcı olmaktadır.  Duyguları düzenleyebilmek için 

dikkati sabitleme ve ardından sıkıntı veren duygulara yönelmek gerekmektedir (Özyeşil, 2011). Bilinçli 

farkındalıkta amaç yaşanan her ne ise onu o anı yaşayabilmek ne geçmiş ne gelecek ile ilgilenmeyen o 

anı sonsuz bir gayretle yaşamaktır. An yaşanırken bize zorluk veren olayları görmezden gelerek değil 

yaşananın sadece bir olay olduğunu hissedebilmek için de meditasyon uygulamaları yapılmaktadır. 

Bilinçli farkındalığı öğrenim ortamlarına taşıyabilmek için öğrenenler yeni bilgiye açık 

olmalarını sağlayacak eğitimcilerin olması gerekmektedir. Yeni bilgi ve düşüncelere açık öğrenenler 

alternatif olasılıkları farkında olurlar ve farklı perspektiflerden bakabilirler (Özgün, 2018).  Eğitim 

programları tasarlanırken bireylerin bilgi edinme süreçleri, neyi nasıl öğrendikleri, öğrenilen bilgilerin 

nerelerde kullanılacağı dikkate alınmalıdır. Bu sayılanlar program tasarlanması katkı sağladığı gibi 

bilinçli farkındalığı yüksek bireylerin, eğitmenlerin tasarladığı programların hedeflere daha ulaşılabilir 

olduğu gözlemlenmiştir (Şenay, 2021) 

2. YÖNTEM  

İlkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenlerin, öğretmen liderliği, umut ve 

bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesini amaç edinen bu çalışmada, değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı sınandığı için araştırma deseni olarak betimsel nitelik taşıyan 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu desende değişkenler müdahale edilmeksizin değişkenler 

arasındaki ilişki araştırılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016).  

Araştırmanın çalışma evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde faaliyet gösteren 

resmi ilkokul ve ortaokul kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 10 Eylül 2021 

tarihinde yayımlanan milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2020/2021 raporlarında, 2.5.a Temel Eğitim 

istatistiki bölge birimleri sınıflaması 3. düzey resmi-özel ayrımında yerleşim yerine göre ilkokullarda 

okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı tablosunda İstanbul TR100 öğretmen sayısı 43.391 olarak 

yayımlanmıştır (Meb, 2021). Aynı raporda 2.5.bTemel Eğitim istatistiki bölge birimleri sınıflaması 3. 

düzey resmi-özel ayrımında yerleşim yerine göre ortaokullarda okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 
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tablosunda İstanbul TR100 öğretmen sayısı 47.374 olarak raporlanmıştır (Meb, 2021). Alınan veriler 

doğrultusunda İstanbul ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 90.765 öğretmen bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda araştırmanın örneklerini +500 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi İstanbul 

ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 524 öğretmenden oluşmaktadır. Evrenin çok büyük olması 

durumunda %95 güven düzeyinde evreni 384 katılımcının temsil edebileceği düşünülmektedir (Balcı, 

2004). Örneklem belirlenirken tesadüfi örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yönteminde evrendeki her birimin örnekleme seçilme ihtimali 

eşittir (Büyüköztürk vd., 2016).  

Araştırma verileri toplanırken, kişisel bilgi formu, Öğretmen Liderliği Ölçeği, Umut Ölçeği ve 

Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek uygulamaları çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiüsü’nden etik 

kurul onayı alınmıştır. Araştırmada tüm veriler gönüllülük ilkesi gözetilerek toplanmıştır. 

Araştırmanın verilerinin analizi SPSS 26 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analiz 

sürecinde öncelikle öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık verilerinin normalliği test edilmiştir. 

Bu verilerin normal dağıldığı gözlemlenmiştir. Verilerin analizinde öğretmen liderliği, umut ve bilinçli 

farkındalık ölçeklerinden elde edilen verilerin ortalamaları alınmış ve aralarındaki korelasyon ilişkisine 

bakılmıştır. Katılımcıların bu değişkenleri arasındaki ilişkiyi görebilmek için öğretmen liderliği ile 

bilinçli farkındalık, Öğretmen Liderliği ile umut, umut ile bilinçli farkındalık arasında iki değişkeni 

içeren T testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi gözlemlemek adına branş, yaş, kıdem ve 

mevcut kurumda çalışma sürelerinin öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık üzerine etkisi, 

anova testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen liderliğini yordaması adına ayrı ayrı bilinçli farkındalık ve 

umut regresyon Analizi yapılmıştır.  Çalışmaya katılanların demografik bilgilere ait veriler 

incelenmiştir. 

3. BULGULAR  

Araştırmaya katılanlar hakkında genel bilgiler; 

Resmi ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin, öğretmen liderliğinin yordayıcıları 

olarak bilinçli farkındalık ve umut düzeylerinin incelenmesi adlı çalışmaya 524 öğretmen katılmıştır. 

Katılımcıların 399’u kadın (%76,1), 125 i erkektir (%23,9).  Araştırmaya katılan öğretmenlerin  

%16,2’si 20-29 yaş aralığında, %32,6’sı 30-39 yaş aralığında, %33,6’sı 40-49 yaş aralığında, %15,1’i 

50-59 yaş aralığında, %2,5’i +60 yaşındadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri hakkında; 1-

5 yıl arası kıdemi olan öğretmenler %16,4, 6-10 yıl arası kıdemi olan öğretmenler %22,3, 11 yıl ve üstü 

kıdemi olan öğretmenler katılımcıların %61,3 ünü oluşturmaktadırlar. Mevcut kurumda çalışma süreleri 

bazında; 2 yıl ve altı aynı kurumda çalışma süreleri olan öğretmenler %23,9’u, 2-5 yıl arası aynı 

kurumda çalışma süreleri olan öğretmenler %33,0’ü,  5 yıl ve üstü aynı kurumda çalışma süresi olan 

öğretmenler katılımcıların %43,1 ini oluşturmaktadırlar. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %21,4 ünü 

sınıf öğretmenleri, %12,0 sini matematik öğretmenleri, %6,3 ünü Türkçe öğretmenleri, %4,8 ini fen 

bilimleri öğretmenleri, %13,4 ünü İngilizce öğretmenleri, %3,4ünü sosyal bilimler öğretmenleri, %31,1 

ini diğer branşa sahip öğretmenler, %1,9 unu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, %1,5 ini 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri, %4,2 sini okul öncesi öğretmenleridir. 

Değişkenlere göre öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeyleri; 

Cinsiyet değişkenine göre öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki 

ilişkinin İncelenmesi için T-testi uygulanmıştır. Uygulanan test sonucunda, kadın ve erkek 

öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte genel itibari ile her değişkende 

erkek öğretmenlerin skorlarının daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık 

düzeyleri arasındaki ilişki T-testi sonuçları 
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Kadın ve erkek öğretmenlerin öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin 

karşılaştırılması için yapılan T testi sonrasında kadın ve erkek öğretmenlerin, öğretmen liderliği 

p=,195>,05 değerinde olduğu için kadın ve erkek öğretmenlerin öğretmen liderliği düzeylerinde anlamlı 

bir fark bulunamamıştır.  Kadın ve erkek öğretmenlerin bilinçli farkındalık p=,519>,05 değerinde 

olduğu için kadın ve erkek öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Kadın ve erkek öğretmenlerin umut p=,540>,05 değerinde olduğu için kadın ve erkek 

öğretmenlerin de umut düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 Öğretmenlerin; öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin branş değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere Anova testi yapılmıştır. Öğretmenlerin branş 

değişkenine göre öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki Anova testi 

sonuçlarına göre gruplar arası varyans (homojenlik) sağlanmıştır. öğretmenlerin bilinçli farkındalık ve 

öğretmen liderliği düzeylerinin branşlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı fakat umut düzeylerinin 

branşlara göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Bulunan bu farklılaşma neticesinde Post 

Hoc testi yapılmış ve Bilinçli farkındalık değişkenin de diğer branşlara sahip öğretmenlerin matematik 

branşına sahip öğretmenlerden daha yüksek düzeyde bilinçli farkındalık davranışları sergiledikleri 

bulunmuştur.  Tablo2, tablo3 ve tablo4 te sayısal bilgiler verilmiştir.  

Tablo 2. Öğretmen liderliği ölçeğinin puanlarının branşa göre ANOVA sonuçları 
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Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarında branş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. (F=2,291; p<.05) 

Tablo 3. Bilinçli farkındalık ölçeğinin puanlarının branşa göre ANOVA sonuçları 
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Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeylerinin branş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. (F=3,551; p<.05) 
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Tablo 4. Umut ölçeğinin puanlarının branşa göre ANOVA sonuçları 
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin umut düzeylerinin branşlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. (F=1,659; p>.05). 

Öğretmenlerin; öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin yaş değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere yapılan Anova testi sonuçlarında gruplar arası 

varyans (homojenlik) sağlanmıştır. Öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeylerinin yaş değişkenine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı fakat öğretmen liderliği ve umut düzeylerinin yaş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.  

Öğretmenlerin; öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin kıdem değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere yapılan Anova testi sonuçlarına göre gruplar arası 
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varyans (homojenlik) sağlanmıştır. Öğretmenlerin; öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık 

düzeylerinin kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma göstermediği bulunmuştur. 

Öğretmenlerin; öğretmen liderliği, umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin mevcut kurumda 

çalışma süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere yapılan Anova testi sonuçlarına göre 

gruplar arası varyans (homojenlik) sağlanmıştır.  Öğretmenlerin, öğretmen liderliği, umut ve bilinçli 

farkındalık düzeylerinin mevcut kurumda çalışma süresine göre anlamlı bir farklılaşma göstermediği 

bulunmuştur. 

Yapılan regresyon analizleri sonucunda; 

Öğretmenlerin; öğretmen liderliğini, umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin ne derece 

etkilediğini bulabilmek üzere regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin 

bilinçli farkındalık düzeyleri, öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına anlamlı bir şekilde etki 

ettiği bulunmuştur. Öğretmen liderliği değişkeninin (varyansın) %04,2 sinin modeldeki bağımsız 

değişken yani bilinçli farkındalık tarafından açıkladığını göstermektedir. Aynı şekilde öğretmenlerin 

umut düzeyleri, öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına anlamlı bir şekilde etki ettiği 

bulunmuştur. Öğretmen liderliği değişkeninin (varyansın) %19,3 sinin modeldeki bağımsız değişken 

yani umut tarafından açıkladığını göstermektedir. 

Tablo 5. Umudun, öğretmen liderliğini yordamasına ilişin regresyon analizi 
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Anlamlılık düzeyi (signifcance) p<.05 olduğu için kurulan regresyon modeli anlamlıdır. 

İlişkinin yordanmasına yönelik yapılan regresyon analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerin umut 

düzeylerinin öğretmen liderliği davranışlarına pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir etkisinin 

olduğu görülmektedir. Modelin açıklama gücü olarak ifade edilen R2 değeri: .193 olarak hesaplanmıştır 

(R=.439; R2=.193; p<.05). Bu değer öğretmen liderliği davranışı değişkeninin (varyansın) %19,3 sinin 

modeldeki bağımsız değişken,  yani umut tarafından açıklandığını göstermektedir. Regresyon modeline 

dahil edilen bağımsız değişkenin Beta katsayısı=.439’dur (p<.05). Buna göre umut düzeyinin p<.05 

olduğu için, öğretmen liderliği davranışları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Tablo 6. Bilinçli farkındalığın, öğretmen liderliğini yordamasına ilişkin regresyon analizi 
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Anlamlılık düzeyi (signifcance) p<.05 olduğu için kurulan regresyon modeli anlamlıdır. 

İlişkinin yordanmasına yönelik yapılan regresyon analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerin bilinçli 

farkındalık düzeylerinin öğretmen liderliği davranışlarına pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir 

etkisinin olduğu görülmektedir. Modelin açıklama gücü olarak ifade edilen R2  değeri: .042 olarak 

hesaplanmıştır (R=.204; R2=.042; p<.05). Bu değer öğretmen liderliği davranışı değişkeninin 

(varyansın) %4,2 sinin modeldeki bağımsız değişken,  yani bilinçli farkındalık tarafından açıklandığını 

göstermektedir. Regresyon modeline dahil edilen bağımsız değişkenin Beta katsayısı=.204’dur (p<.05). 

Buna göre bilinçli farkındalık düzeyinin p<.05 olduğu için, öğretmen liderliği davranışları üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahiptir. 
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Yapılan korelasyon çalışmaları sonucunda;  

Tablo7: öğretmenlerin umut düzeyleri ile öğretmen liderliği arasındaki ilişki (korelasyon) 

 Umut Öğretmen liderliği 

Umut 1 .439** 

Öğretmen liderliği .439** 1 

Pearson korelasyon analizine göre öğretmenlerin umut düzeyleri ile öğretmen liderliği düzeyleri 

arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile öğretmen liderliği düzeyleri arasındaki ilişki 

(korelasyon) 

 Bilinçli farkındalık Öğretmen liderliği 

Bilinçli farkındalık 1 .204** 

Öğretmen liderliği .204** 1 

Pearson korelasyon analizine göre öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile öğretmen 

liderliği düzeyleri arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 9. Öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile umut düzeyleri arasındaki ilişki (korelasyon) 

 Bilinçli farkındalık Umut  

Bilinçli farkındalık 1 .407** 

Umut  .407** 1 

 Pearson korelasyon analizine göre öğretmenlerin umut düzeyleri ile öğretmenlerin bilinçli 

farkındalık düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışları ile umut düzeyleri arasında öğretmenlerin bilinçli 

farkındalık düzeyleri ile olan ilişkiden daha yüksek düzeyde bir oran tespit edilmiştir.  

Öğretmenlerin umut ve bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki de yüksek seyretmiştir.  

Cinsiyet değişkenine göre umut, bilinçli farkındalık ve öğretmen liderliği değişkenlerinin 

anlamlı bir düzeyde farklılaşmadığını görülmüştür.  

Öğretmenlerin mevcut kurumda çalışma süreleri, kıdemleri ya da yaşlarının bilinçli farkındalık, 

umut ve öğretmen liderliği düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. 

Öğretmenlerin branş değişkenine göre özellikle bilinçli farkındalık düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık bulunmakla birlikte, diğer branşa sahip (müzik, resim beden, teknoloji tasarım, bilgisayar 

öğretmenliği gibi.) öğretmenlerin matematik öğretmenlerinden bilinçli farkındalık düzeylerinin yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir. Bunun da nedeni olarak duyusal zekaya sahip bireylerin anda kalabilme 

davranışını daha rahat sergiledikleri, sayısal zekaya sahip bireylerin anda kalabilme davranışını 

sergilemekte zorlandıkları düşünülmüştür. 

Öğretmenlerin umut düzeylerinin, öğretmen liderliğini yordadığı görülmüştür. 

Öğretmenlerin bilinçli farkındalık düzeylerinin, öğretmen liderliğini yordadığı görülmüştür. 

Öneriler 

Bu araştırmada ilkokul ve ortaokul kademelerinde çalışan öğretmenlerin öğretmen liderliği 

davranışlarını umut ve bilinçli farkındalık düzeylerinin ne düzeyde yordadığı araştırılmıştır. Benzer 
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değişkenleri içeren başka bir araştırmada farklı kademelerde çalışan öğretmenlerin katılımı ile 

yürütülebilir. 

Araştırma nicel bir çalışmadır. Araştırma deneysel çalışmalarla da incelenebilir. 

Araştırmada bilinçli farkındalık değişkenini sayısal branşa sahip öğretmenlerin daha az 

sergiledikleri görülmüş bu noktada üniversitelerde verilen eğitimlerde bilinçli farkındalığı güçlendiren 

eğitimlere ağırlık verilebilir. 

Öğretmenlerin umut düzeyleri ile öğretmen liderliği düzeyleri ilişkili olduğu gözlemlenmiştir,  

öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışını destekleyen okul yönetimleri desteklenebilir. Bu sayede 

daha umudu yüksek öğretmenler milli eğitim camiasına katkı sunabilir. 
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 Özet 

Yeni teknolojiler, yaşamın her alanında kendisini göstermektedir. Bugünlerde, Endüstri 4.0 

süreci, tüm firmaları rekabete zorlamaktadır. Üretim süreçlerindeki değişmeler, firmaların yeniden 

yapılanmasını zorunlu hale getirmektedir. İç pazara yönelmiş ve kısıtlı üretim kapasitesine sahip 

firmaların yoğun ve karmaşık teknolojiler geliştirmesi olası görülmemektedir. Uluslararasılaşma, 

verimlilik ve rekabet üstünlükleri sağlamaktadır. Bu nedenle firmalar, daha verimli üretim ve dağıtım 

ağları için uluslararası faaliyetlere yönelmektedirler. Endüstri 4.0 teknolojilerine adapte olan sektörlerde 

faaliyette olan çok uluslu şirketler, rekabet ve büyüme potansiyelleri ile öne çıkmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Sanayi Devrimleri, Endüstri 4.0, Çokuluslu Şirketler. 

Multinational Companies and their Development in Industry 4.0 Process 

Abstract 
New technologies show themselves in all areas of life. Nowadays, the Industry 4.0 process 

forces all companies to compete. Changes in production processes necessitate restructuring of 
companies. It is not possible for companies with limited production capacity orienting towards the 
domestic market to develop intensive and complex technologies. Internationalization provides 
efficiency and competitive advantages. For this reason, companies are turning to international activities 
for more efficient production and distribution networks. Multinational companies operating in sectors 
that adapt to Industry 4.0 technologies stand out with their competitiveness and growth potential.  

Keywords: Industrial Revolutions, Industry 4.0, Multinational Companies. 

 

1. GİRİŞ 

Çok uluslu şirketler ulusal pazarda ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmek ve rekabet 

güçlerini artırabilmek için teknolojik yeniliklere ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik yenilikler 

küresel rekabette şirketlerin iş birliği sağlayabilmek, çeşitli standartlarda ürün üretebilmek, 

tüketicilerin zevk ve tercihlerine hitap edebilmek açısından önem taşımaktadır. Son zamanlarda 

dördüncü sanayi devrimi (E4. 0) ile birlikte gelen yeni teknolojiler, çok uluslu şirketlerin 

rekabet üstünlüğü elde etmek ya da belirttiğimiz standartları yakalayabilmek için odaklandığı 

stratejilere yön vermektedir. E 4.0 ile yeni bir dünya sistemine geçilmiş uluslararası piyasaların 

görünümü hızla değişmiştir. Bu sistemde teknolojik yeniliklerin hızına bağlı olarak 

‘uluslararasılaşma’ en çok önem kazanan kavramlardan biri olmuştur. Uluslararasılaşma 

kavramı küreselleşmenin bir nedeniyken aynı zamanda bir sonucu olarak da ele 

alınabilmektedir. Bu kavram ile ticari engeller ortadan kalkmış, ekonomiler dışa açılarak 

şirketler bütünleşme sürecine girmiştir. İşletmeler üretimlerini farklı bölgelere taşıyarak 

genişlemektedir. 

   2. Çok Uluslu Şirketlerin ve Tarihsel Süreçteki Gelişimi 
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On sekizinci yüzyıl öncesinde dünyanın en gelişmiş ekonomileri zanaat ve tarım alanında 

önemli bir işgücüne sahip olmuştur. Bu dönemde şeker ve tütün gibi ürünlerin ticareti 

yaygınlaşmış ve lüks kumaş, metal eşya gibi emek gücü gerektiren ürünler için zanaat becerileri 

geliştirilmiştir. Özellikle Çin, Japonya, Hindistan, Orta Doğu ve Batı Avrupa’nın zanaat 

teknolojisi, demir ve demir ürünlerinin üretiminde ön plana çıkmıştır. Afrika, köklü bir demir 

işleme geleneğine sahip olmuştur. Batı Avrupa teknolojisi on beşinci yüzyıldan itibaren önem 

kazanmıştır. Başlangıçta büyük kilise çanlarının üretimi için geliştirilen demir, daha sonra silah 

üretiminde kullanılmış, özellikle deniz çatışmalarında askeri avantaj sağlamıştır. 16.yüzyılda 

Batı metalurjisi dünyaya öncülük etmiştir. 17. yy’da dünya ticaretinin artması Batı Avrupa’nın 

birçok bölgesinde tekstil üretiminin büyümesini teşvik etmiştir. Tarım alanında köklü bir 

değişiklik yaşanmasa da yeni teknikler, el aletleriyle birleştirilmeye çalışılmıştır. Çiftçiler 

bataklıkların tarımsal üretime elverişli topraklara dönüştürülebilmesi için yeni drenaj sistemleri 

geliştirmeye başlamıştır.18. yüzyılda birinci sanayi devrimi ile birlikte yeni tarım yöntemleri 

devreye girmiş ve Avrupa’da geleneksel üretimin dışına çıkılmıştır (Stearns, 2018) 

19. yüzyılın sonlarına doğru ulaşım ve iletişim teknolojilerinde ilerlemeler sayesinde 

Amerika’da ekonomik faaliyetler hız kazanmıştır. Amerika bölgesinden, Kanada, Güney 

Amerika ve Avrupa bölgesine yapılan yatırımlar artmıştır. Örneğin Singer 1855 yılında, bir 

Fransız şirketine yeni dikiş makinesi üretme lisansı vermiş ve 1867 yılında Glasgow’da yurt 

dışındaki ilk fabrikasını kurmuştur. 1879 yılında Weatinghouse şirketi Paris’te fren üretmek 

için küçük bir atölye açmış; 1882 yılında Amerika, Belçika’da Western Electric ve International 

Bell telekomünikasyon şirketlerine ortak bir girişimde bulunmuştur (Arıkan, 2006). Bunun gibi 

birçok uluslararası şirket 1940’larda ürün geliştirmek, ölçek ekonomilerinden yararlanmak ve 

pazarlarını genişletmek için uluslararası yatırım yapmışlardır. 1950’li yıllara gelindiğinde çok 

uluslu şirketler doğrudan yabancı yatırım yoluyla faaliyetlerini uluslararası alanda 

genişletmiştir. (Chandler, 1992). 

Çok uluslu şirketlerin dış operasyonlar aracılığıyla dünya üretiminde üstlendikleri rol, 

teknolojik gelişmeler eşliğinde daha da önemli hale gelmiştir. 1950'lerin sonlarında gerçekleşen 

doğrudan yabancı yatırımların büyük bir kısmının ABD şirketlerine ait olmakla birlikte üretim, 

dünya üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini temsil etmiştir. 1970'lerin sonunda veya 1980'lerin 

başında, ABD’nin hızlı büyüme döneminden sonra dünya üretiminden aldığı pay %5'e 

ulaşmıştır (Lipsey, 2001). Bu dönemdeki çok uluslu şirketleri 1920’li yıllardan ayıran, ölçek 

büyüklükleri ve uluslararası alanda yarattıkları etkilerdir. ABD'li firmalar 1946'da yurtdışına 

7,2 milyar dolar yatırım yapmıştır; bu rakam 1970 yılında 78.18 milyar dolara ve 1976'da 133 

milyar dolara yükselmiştir. ABD şirketleri yatırımlarını daha çok Batı Avrupa'ya 

yönlendirmiştir. 1980'lerde ABD merkezli firmaların uluslararası faaliyetleri, toplam şirket 

kârının yüzde 25 ile 40'ını oluşturmuştur. Büyük petrol ve bilgisayar şirketleri karlarının 

%50’sinden fazlasını yurtdışı faaliyetlerinden elde ederken, ABD ticari bankaları yıllık 

karlarının %60’ından fazlasını yurtdışındaki faaliyetlerinden elde etmiştir. Batı Avrupa ve 

Japonya'da çok uluslu operasyonlar ABD'den daha hızlı artmıştır. 1965 ve 1971 arasında Alman 

ve Japon dış yatırımları Amerikan denizaşırı taahhütlerindeki büyüme oranının üç katına 

çıkmıştır. Japonya’nın dış yatırımları 1973 yılına kadar on yılda on beş kat artarak 4,5 milyar 

doların üzerine çıkmıştır. İlk Japon yatırımları, ülkenin ithalat ihtiyaçlarına karşılık verebilen 

Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde madencilik ve diğer hammadde kaynaklarına yönelik 

gerçekleşmiştir. Almanya uzun bir süre çeşitli ülkelerde otomobil ve kimya fabrikaları kurarak, 

üretim ve yüksek teknoloji dalları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1980'lerde Japonya, ABD'nin bazı 

bölgelerinde ve başka yerlerde bir dizi otomobil üretim şubesi açarak uluslararası üretimden 

sağladığı faydayı artırmıştır. ABD'deki Avrupa ve Japon doğrudan yabancı yatırımları, 1975’de 

1960 yılına kıyasla neredeyse beş kat artmıştır. Bu dönemde en çok yabancı yatırım yapan 

ülkeler İngiltere, Batı Avrupa, Japonya ve petrol zengini Arap devletleri olmuştur. 1978'den 

sonra Çin ekonomisinin dünyaya açılması ve 1980 yıllarında Sovyet sisteminin çökmesi çok 
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uluslu şirketlerin dünya üzerindeki yayılmalarını önemli ölçüde etkilemiştir (Stearns 2018). 

1962-1974 yılları arasındaki çok uluslu şirketlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde en çok 

ABD kökenli şirketler ardından Japon ve İngiliz şirketleri gelmiştir. Amerikan kaynaklı çok 

uluslu şirketler daha çok uçak, elektrik ve petrol endüstrilerinde üstünlük elde etmiştir. Bu 

dönemde Alman şirketleri kimya sektöründe faaliyet göstermiştir. 1971 yılında Amerikan 

kaynaklı çok uluslu şirketler en fazla Latin Amerika ülkelerinde yavru şirket bulundururken, 

İngiltere eski sömürgelerinin toplandığı Afrika ve Orta Doğuyu denetim altına almıştır. 

Japonya’nın yayıldığı bölgeler ise az gelişmiş Asya ülkeleridir (Alpar, 1980: 34-38). 1980'lerde 

ABD firmalarının yurtdışındaki operasyonları azalırken, diğer ülkelerin özellikle Almanya ve 

Japonya'nın operasyonları artmış, ancak dünya genelinde uluslararası üretim hızı daha 

yavaşlamıştır. 1990'larda Amerikan firmaları denizaşırı faaliyetlerinin büyümesine yeniden 

başlamış ve dünya çapındaki uluslararası üretim hızı yeniden yükselmiştir. 1990'ların sonunda, 

dünya üretiminin yaklaşık yüzde 8'i uluslararasılaşmıştır (Lipsey, 2001: 301). 

Çok uluslu şirketler dünya genelinde en çok otomotiv sektöründe faaliyet göstermiştir. 

Bu sektörde en çok üretim yapan ülke Çin olup, kendi otomobillerini ülke sınırları içerisinde 

üretmektedir. 2010 yılında Çin otomobil üreticisi Geely, merkezi İsveç olan Volvo şirketini 

satın almış ve dönemin hızla büyüyen otomobil endüstrisinin bir parçası olarak 

konumlandırılmıştır. Çin, 2015 yılında dünyada satılan her üç otomobilden neredeyse birini 

üreterek dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline gelmiştir. Geely bu araçların 509.000’den 

fazlasını satmıştır. Çin, Batı ve Japon üreticilerle gerçekleştirdiği ortak girişimler saysinde 

uzmanlık ve dış kaynak avantajı elde etmiştir. Çin ortak girişimlerinin yanı sıra ülke içerisindeki 

otomobil endüstrisine de sermaye sahibi birçok şirketten yatırım çekmiştir. Özellikle Amerikan 

ve Japon otomobil şirketleri Çin'de yeni ortak girişim fabrikaları açmıştır. Örneğin General 

Motors, elektrikli otomobil üretmek için Çin'de SAIC Motor ile ortak bir ortaklık kurmuştur 

(Bradsher 2011), Çinli şirketler de Detroit ve diğer ABD bölgelerine önemli miktarda yatırım 

yapmışlardır (Vlasic, 2013). 

3. Sanayi Devrimleri 

Sanayi devrimleri üretimdeki bir dizi teknik buluş öncülüğünde 18. yy’ın son yıllarında 

başlamış ve etkisini günümüze kadar sürdürmüştür. Sanayi devrimleri genel olarak üretimde 

verimliliği hedeflemiş ve bunu büyük ölçüde başarmıştır. Sanayi devrimleri ile keşfedilen enerji 

kaynakları üretim sektörlerinin genişlemesini sağlamıştır. Birinci sanayi devriminde üretimin 

temel enerji kaynağı kömür ve odundan oluşmuştur. Bu dönemde ekonomi, tarım ve el emeğine 

dayalı bir ekonomiden, sanayi ve imalatın egemen olduğu bir ekonomiye dönüştürülmüştür. 

İkinci sanayi devrimi ile birlikte petrol ve elektriğin üretime dahil olması seri üretimi başlatmış 

ve üretimde hızlı bir artış yaşanmıştır. Üretimdeki artış ülkelerde pazar bulma kaygısının 

artmasına neden olmuş ve ülkeler arasında örgütlenmelere yol açarak Birinci Dünya Savaşı’na 

yol açmıştır. Üçüncü sanayi devriminde seri üretimi daha otomatik hale getiren bilgi 

teknolojileri, otonom sistemler ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dördüncü sanayi 

devrimi ile birlikte teknolojiler daha da iyileştirilmiştir. Bilimsel gelişmelere bağlı olarak yeni 

teknolojiler üretilmiş aynı zamanda farklı teknolojiler bir araya getirilerek üretimde daha 

karmaşık bir teknoloji yapısına geçilmiştir. Nakliye, iletişim ve ticaret maliyetlerini düşürerek, 

lojistik ve küresel tedarik zincirlerini daha etkili hale getirmektedir. Ayrıca ekonominin kamu 

ve özel sektörlerinden akademik ve sivil toplumuna kadar küresel sistemin tüm paydaşlarını 

kapsayacak derecede entegre olması ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir (Schwab 2015).

  

 3.1. Birinci Sanayi Devrimi (E1.0) 

 Birinci sanayi devrimi (E1.0), 18. yüzyılın 70'lerinde, Avrupa'nın en zengin ülkesi olan 

İngiltere'de buhar gücünün elde edilmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Buhar makinesinin 

yayılması teknik alanda bir dönüm noktası olmuş ve teknolojik ilerlemelerin hızlanmasına 

zemin hazırlamıştır (Cameron ve Neal, 2003). Bu dönemde enerji kaynağı olarak kömür 
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kullanılmıştır. Kömür buhara dönüştürülerek raylı sistem sektörünün gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. Aslında devrim sadece teknoloji alanında değil ekonomik ve sosyal alanda da 

kendini göstermiştir. İnsan emeğinin yerini makinelerin alması yani ilkel teknolojinin modern 

teknoloji ile yer değiştirmiş olması teknik devrim olarak açıklanabilmektedir. Üretimdeki 

değişiklikler, şirketlerin örgütsel değişimi ve üretim planlamasının geliştirilmesi devrimin 

ekonomik boyutunu açıklamaktadır. Son olarak işçi sınıfının ve endüstriyel burjuvazinin 

artması; zanaatkârların, köylülerin ve büyük toprak sahiplerinin öneminin azalmasına neden 

olmuştur. Toplum yapısındaki dönüşüme neden bu gelişmeleri de sosyal devrim olarak 

adlandırılmaktadır (Lis ve Pyc: 94).  

 Birinci sanayi devrimi ile birlikte üretimde rüzgar, su ve buhar motorlarının 

kullanılması, çeliğin ve demirin üretime dahil edilmesi elektrikli makinelerin geleneksel üretim 

yöntemlerinin yerini aldığı seri üretimin başlamasına zemin hazırlamıştır (Grübler, 2003). 1870 

yılında gerçekleşen ikinci sanayi devrimine kadar üretim yöntemleri değişmeye devam ederken 

yeni gelişmeler teknoloji transferiyle tüm dünyaya yayılmıştır. 1815-1870 yılları arasında ilk 

olarak Avrupa ve ABD’de ortaya çıkan bu gelişmeler, daha sonra diğer ülkelerde 

gerçekleşmeye devam etmiştir. Birinci sanayi devrimi her ülkede benzer sonuçlar doğursa da 

ekonomik ve politik nedenlerden dolayı, her ülkedeki seyri farklılık göstermiştir (Bairoch, 

1993). 

3.2. İkinci Sanayi Devrimi (E2.0) 

 Endüstri 2.0 (on dokuzuncu yüzyılın sonlarından 1980’lere kadar endüstriyel ürünlerin 

hem hacim hem de çeşitlilik açısından geliştiği dönemdir. Başlıca teknolojik yenilikler arasında 

elektrik, elektronik ve mekanik cihazlar ve arabalar yer almış ve bu yenilikler günümüzde hala 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstri 2.0'ın dönüm noktası Frederick Taylor’ın modern 

yönetim teorisi üzerine yapmış olduğu ‘The Principle of Scientific Management’ adlı eseridir. 

Endüstri 2.0 sırasında talebin hacim ve çeşitlilik olmak üzere iki önemli boyutu vardır. Bu talep 

ortamına ‘İstikrarlı Pazar’ adı verilmiştir. İlk olarak Henry Ford ve Taiichi Ohno Taylor’un, 

teorisini uygulayıp ve genişletmiştir. Ford, seri üretim montaj hatlarını kullanarak üretim 

hacmini genişletmiş, Ohno ise Toyota üretim sistemini geliştirerek ürün çeşitlerinde birçok 

müşterinin zevk ve tercihlerine hitap etmiştir (Yin, 2017:1- 14).  

 İkinci sanayi devrimi 1900 yılında içten yanmalı motorun icadı ile başlamıştır. Bu 

dönemde seri üretimi desteklemek için petrol ve elektrik kullanılmıştır. İkinci endüstri devrimi 

ile birlikte yeni endüstri alanları ortaya çıkmıştır. El yapımı boyalar, ilaçlar, lifler ve gübreler 

üretilmiştir. Yeni seri üretim, tarım ve dikiş makineleri, çeşitli endüstriyel kullanımlar için ağır 

makineler piyasaya sürülmüştür. Yeni endüstriler ekonomik büyümeyi artırmış aynı zamanda 

tarımsal ve kırsal ekonomilerin kentsel endüstriyel sektörlere dönüşmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. Bu endüstrilerin oluşmasına ve genişlemesine öncülük eden şirketler uluslararası 

pazarlarda rekabet etmeye başlamıştır. Şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörler tekstil, giyim, 

mobilya, kereste, deri, yayıncılık ve baskı, gemi yapımı ve madencilik gibi eski sektörlerden 

farklı olmuştur. Yeni firmalar çok daha fazla sermaye yoğun üretimde bulunmuş ve yeni üretim 

teknolojileri ile mümkün olan ölçek ekonomilerini çok daha etkin kullanabilmişlerdir 

(Chandler, 1992: 81). 

  İngiltere elektrik endüstrisinde olduğu gibi yeni endüstrilerde sağladığı yeniliklerin 

çoğunu başka ülkelere devretmiştir. Hennesey’in “Elektrik Devrimi” olarak adlandırdığı bu 

süreç 1880 yılında başlamış ve 1930 yılında sona ermiştir. İlk olarak elektrik ark lambalarında 

kullanılmış ancak ampullerin kısa ömürlü ve maliyetli olmasından dolayı gaz lambalarının 

yerini alamamıştır. Akkor lamba İngiltere’de Joseph Wilson Swan ve aynı zamanda ABD’de 

Thomas Alva Edison tarafından icat edilmiştir. Swan ve Edison ve 1882 yılında birleşerek 

United Electric Light Company’yi kurmuş ve 1883’te İngiltere’de haftada 10.000’e yakın 

ampul üretmişlerdir. Endüstri devriminin ilk yıllarında elektrik sadece aydınlatma için 
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kullanılmıştır. Ancak çok geçmeden çekiş, tramvay ve yer altı demiryolları için kullanılmaya 

başlanmıştır. 1914’e gelindiğinde ise ucuz ve güvenli ışık sağlamak amacıyla kullanılan 

elektrik; tramvay ve metrolar için enerji kaynağı olarak kullanılmıştır (McNabb: 2016). 

 3.3.Üçüncü Sanayi Devrimi (E3.0) 

 1970’li yılların başında programlanabilen makinelerin üretilmesi ile sanayi devriminin 

üçüncü dalgası başlamıştır. Üretim süreçlerinin elektrik ve bilgi teknolojileri ile 

otomasyonunun sağlanması üretim teknolojilerine farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu dönemde 

ilk mikro bilgisayar geliştirilmiş, dijital teknolojiler öne çıkarılmıştır. Üçüncü sanayi devrimi 

olarak kabul edilen bu dönemde mikro işlemciler, elektronik ve bilgisayar temelli bir üretim 

yapısı ortaya çıkmıştır (Siemens, 2016: 5). Yirminci yüzyılın son on yılında ortaya çıkan 

Endüstri 3.0 dalgası İngiltere dışındaki ülkelerde özellikle ABD, Japonya, BRICS (Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Kore) gibi daha hızlı büyüyen ülkelerde yerleşik şirketler 

tarafından yayılmıştır. Üçüncü sanayi devrimi endüstriyel odaklı gerçekleşmiş ve bu dönem 

iletişim, bilgisayar veya bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırılmıştır. Endüstri 3.0, 1980'lerden 

günümüze özellikle elektronik endüstrisi üzerinde büyük etkisi olan, analog sistemden dijital 

sisteme geçiş gibi teknolojik yeniliklerle karakterize edilmiştir. Çoğu elektronik ürününün 

yapısı, ortalama ürün yaşam döngüleri eşliğinde yaşanan çarpıcı bir düşüşle birlikte integralden 

modüle değiştirilmiştir. Endüstri 3.0 sırasında ürünlere olan talep; hacim, çeşitlilik ve teslimat 

süresi olmak üzere üç boyuta yükseltilmiştir. Esnek üretim sistemleri, endüstrilere göre talebin 

üç boyutuna uyan tedarik yaklaşımlarıdır (Yin, 2018: 1-14). 

 Endüstri 3.0 döneminde piyasadaki talep ile arzı eşleştiren esnek üretim sistemi ve Seru 

üretim sistemi geliştirilmiştir. Bu iki yenilik ile birlikte ürünlerin ortalama yaşam döngüsü 

kısaltılmış ve teslimat süreleri hızlandırılmıştır. Esnek üretim sistemleri, 1972’lerin 

ortalarından 1980’lerin başlarına kadar üretim yapmıştır. Esnek üretim sistemleri, çeşitli parça 

türlerinin orta büyüklükteki hacimlerini eşzamanlı olarak işleyebilen, bilgisayar ile kontrol 

edilebilen kompleks sistemlerdir. Tam otomatik esnek üretim sistemleri, iş atölyelerinin aynı 

anda birden fazla parça tipini işlemek için sahip olduğu esnekliği kullanırken, iyi dengelenmiş 

makine hızına sahip transfer hatlarının da verimliliğine ulaşabilmektedir. Seru üretim sistemi 

ise Canon ve diğer birçok Japon elektronik şirketi tarafından benimsenen bir montaj sistemidir. 

Seru üretim sistemi Toyota üretim sistemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü 

Toyota üretim sistemleri, Endüstri 3.0 ile belirlenen hacim, çeşitlilik ve hızlı teslimat 

hedeflerine karşılık verebilecek kadar yüksek esnekliğe sahip değildir. Sony ve Canon seru 

üretim sistemlerini uygulayan öncü firmalardandır (Liu vd., 2014; Yin, 2017). Sony ve Canon 

şirketleri benimsedikleri seru üretim sistemi ile verimlilik, istihdam, montaj hatlarının 

uzunluğu, ürün kalitesi, siparişleri karşılama süresi, maliyetler üzerinde önemli avantajlar elde 

etmiştir (Zwierzynski ve Ahmad, 2018: 64). 

3.4. Dördüncü Sanayi Devrimi (E4.0) 

2000 yılı öncesinde tüketicilerin zevk ve tercihleri günümüzdeki gibi çeşitlilik 

göstermediği için geleneksel üretim modellerinin imalatında ciddi boyutta bir sıkıntı 

yaşanmamıştır. Bu dönemde tüketiciler, genellikle üretilen malı satın alma eğilimi içerisindedir. 

Ancak uluslararası faaliyetlerin gelişmesi sadece ürün veya üretim faktörlerinin tedariği 

olmaktan çıkmış, tüketicilerin zevk ve tercihlerinin bir çeşit transferi haline gelmiştir. 2000’li 

yıllarda talep artışıyla birlikte zevk ve tercihler de çeşitlenmiştir. Bu durumda üretimin kaliteli 

olması tek başına yeterli olmamış, yanı sıra şirketlerin yoğun talebi karşılayabilecek hızda 

hizmet sunmasını zorunlu hale getirmiştir. Almanya 1990 yılına kadar dünyanın en güçlü 

ekonomileri arasında konumunu koruyabilmiştir ancak 1990’larda dünya ekonomisinde 

meydana gelen devrimci değişimler nedeniyle zayıflamıştır. Almanya’nın ekonomik gücünün 

zayıflaması teknolojik değişim hızının tüketici talebindeki değişimlerden daha yavaş 

gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Bu dönemde kalitesi yüksek olan ürünler aynı zamanda 
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uzun üretim süreçlerinden geçmektedir. Bu süreç tüketicilerin aniden değişen zevk ve 

tercihlerine karşılık verebilmek için yeterli olmamaktadır. Talepte yaşanan sürekli ve hızlı 

değişiklere karşılık vermek güç hale gelmiştir. Almanya II. Dünya Savaşı’ından sonra dünya 

çapında en iyi endüstriyel ürünleri üreten, kimyasallar ve eczacılık alanında lider bir ülkeyken 

20.yüzyıla doğru ilaç kimya, ulaştırma ve makine endüstrilerindeki liderliğini yeni sanayileşen 

ülkelerdeki ilerlemelere bağlı olarak kaybetmiş ve pek çok uluslararası pazarlarının 

daralmasına neden olmuştur (McNabb 2016: 114).  

 20. yüzyılın çeyreğine kadar büyük ölçüde bölgesel olan rekabet küresel düzeye 

çıkmıştır. Aynı yüzyılın üçüncü çeyreğinde en çok üzerinde durulan kalite sorunun yerini 

2000’lere gelindiğinde ‘maliyet’ almıştır. Bu nedenle iş gücü maliyetlerinin hayli düşük olduğu 

Güneydoğu Asya ülkeleri yatırımcı ve girişimcilerin ilgisini çekmiştir. Pek çok fabrika başta 

Çin olmak üzere üretim tesislerini Asya’nın güneydoğusuna taşımıştır. Bu gelişmeler ilk olarak 

özellikle Çin’de işçilik ücretlerinin yükselmesine, ikinci olarak çalışanların işçi sağlığı ve iş 

güvenliği konusunda taleplerinin artmasına ve üçüncü olarak bu bölgede yaşayan ve çalışan 

insanların daha fazla tüketme eğilimi içine girmesine neden olmuştur (Banger, 2018: 15-16). 

Endüstriyel üretimin başta Çin olmak üzere Doğu ülkelerine kayması, Batı’daki sanayi lideri 

ülkelerin yeni önlemler almasını gerekli kılmıştır. Gelişen teknolojiyi üretim ve sanayide 

faydaya dönüştürmek, akıllı iş süreçleri ve bağlı cihazlar nesnelerin interneti ile fabrikalarda 

verimliliği arttırmak gibi stratejiler için doğunun ucuz işgücü ve üretim kapasitesini 

kullanmışlardır. Rekabetin artması yeni bir sanayi devrimini beraberinde getirmiştir. Bu konuda 

ilk adım atan ülke Almanya olmuş ve Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak Almanya’da 2011 yılında 

Hannover Fuarı’nda gündeme getirilmiştir. Siemens gibi sektör liderlerinin yanı sıra STK, 

kamu ve üniversitelerden oluşan 50 kişilik bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu grup Alman 

Devleti için ‘Industrie 4.0’ başlığı altında teknolojik gelişmeleri endüstriyel üretimde faydaya 

dönüştürmeye yönelik öneri niteliğinde bir yol haritası hazırlamıştır. Yeni yol haritasında 

Endüstri 4.0 ile üretim hacmindeki yetersizlik, hatalı üretim ve stok israfı gibi çözüm getirilmesi 

gereken sorunları ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda daha az maliyetle üretim, 

minimum enerji kullanımı, az ısı üretimi, zaman kazanımı, daha az kaynak kullanma ve 

bunların yanı sıra hızlı, güvenilir, verimli ve daha kaliteli ürün imkan sağlamıştır 

(https://www.fortuneturkey.com ).  

 Schwab, (2017) E4.0 teknolojilerinin de bireylerin, şirketlerin ve hükümetlerin işleyiş 

biçimini büyük ölçüde değiştirdiğini ve bunun sonuç olarak önceki sanayi devrimlerine benzer 

bir toplumsal dönüşüme yol açtığını savunmaktadır. W. Lee Howell E4.0’ı, şirketlerin dijital 

teknolojileri kullanarak kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olabilen; fiziksel, dijital 

ve biyolojik dünyalardan gelen yeni teknolojilerin bir kombinasyonu şeklinde tanımlamaktadır. 

Ian Goldin ve Chris Kutarna ise E4.0’ı ‘tüm hayatımızı yeniden şekillendirmeyi vaat eden’ 

nadir gelişen ‘deha ve risk’ olarak tanımlanan ‘Yeni Rönesans’ kavramına benzetmektedir. 

Ayrıca 3D baskı, IoT ve teknolojileri ile birlikte dünyanın değişeceğini, girişimcilerin gelir 

düzeylerini yükselterek birçok insanın da yaşam kalitesini artıracağını vurgulamaktadır (Jee 

2017, 255-256). Bu tanımlamaların çoğu modern bilgi ve iletişim teknolojilerini entegre ederek 

akıllı ürünlerin ve üretim süreçlerinin oluşturulmasına odaklanmıştır (Brettel vd.,2014).  

 Endüstri 4.0 kaynağını Alman imalatının güç merkezi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 

Endüstri 4.0 kavramı Avrupa Birliği içindeki diğer sanayi ülkelerinin yanısıra daha da uzaktaki 

Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde de yaygın bir biçimde benimsenmiştir (Alasdair 

Gilchrist 2016: 195) Almanya bu sanayi devrimine öncü olmuş ve hızla ilerlemiştir. 

Almanya’da bu süreç 200 milyon Avro bütçe ayrılmış devlet tarafından da desteklenmiştir. 

Daha sonra Çin de Almanya’yı örnek alarak, mekanik, elektrik, ev, otomotiv sektörlerinde 

ilerlemiştir. Çin özellikle robot teknolojilerinde yaşanan gelişmeyle birlikte robot üretiminde 

de önemli ilerlemeler kaydetmiştir (Siemens 2016: 48). E4.0 teknolojik ilerlemelerin son 

dalgasını oluşturmaktadır. Dördüncü sanayi devrimi ilk üç sanayi devriminde gerçekleşen 
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teknolojik yenilikleri de temel alan daha gelişmiş bir üretim sürecidir. Daha düşük maliyetle 

daha yüksek kaliteli ürünler üretmek için daha hızlı, daha esnek ve daha verimli bir üretim 

süreci sağlamaktadır. Dördüncü sanayi devrimini diğerlerinden ayıran üç özelliği; hız, kapsam 

ve sistem etkisidir (Schwab, 2015): 

1. Hız: Bu devrim ile teknoloji öncekilerin tersine doğrusal değil, üstel bir hızla 

gelişmektedir. Çok yönlü dünyanın ve yeni teknolojinin sürekli daha yeni ve daha 

yetenekli teknolojilerin üretilmesine imkan sağlamaktadır.   

2. Genişlik ve Derinlik: Bu devrim dijital teknolojiler üzerine inşa edilmekte ekonomide, 

iş dünyasında, toplumda ve bireysellikte benzer olmayan paradigmaları ve çeşitli 

teknolojileri bir araya getirebilen bir devrimdir. 

3. Sistem Etkisi: Endüstri 4.0 devrimi hem ülkeler, şirketler, sektörler arasında hem de 

kendi içlerinde bütünsel dönüşümünü içermektedir. 

Dördüncü Sanayi Devrimini anlamanın en kolay yolu, onu harekete geçiren 

teknolojilere odaklanmaktır. Endüstri 4.0 ile üretime dahil olan teknolojiler aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Schwab, 2016): 

- Yapay zeka, karmaşık kalıpları tanıyabilmek, bilgileri işlemek, sonuç çıkarmak ve 

önerilerde bulunmak için kullanılan, insanlar gibi “düşünebilen” bilgisayarları 

tanımlamaktadır. 

 - Blockchain, üçüncü taraf aracılara güvenmeye gerek kalmadan, verileri kaydetmenin 

ve paylaşmanın güvenli, herhangi bir merkezi olmayan ve şeffaf bir yoludur. Dijital para birimi 

Bitcoin, en iyi bilinen blockchain uygulamasıdır. Bununla birlikte, teknoloji tedarik zincirlerini 

takip edilebilir hale getirmek, verileri güvenceye almaktadır. 

- Yeni hesaplama teknolojileri bilgisayarları daha akıllı hale getirmektedir. 

Bilgisayarların çok miktarda veriyi her zamankinden daha hızlı işlemesine olanak tanırken, 

“bulut” un ortaya çıkması, işletmelerin herhangi bir zamanda, internet erişimi olan her yerden 

bilgilerini güvenli bir şekilde depolamasına ve erişmesine izin vermektedir. Artık 

geliştirilmekte olan kuantum bilgi işlem teknolojileri, bilgisayarları daha donanımlı hale 

getircektir. Bu bilgisayarlar saniyeler içinde oldukça karmaşık veri modelleri oluşturma ve yeni 

ürünlerin keşfini hızlandırma potansiyeline sahip olmaktadır. 

 - Büyük veri McKinsey’e göre; verileri yakalama, depolama, yönetme ve analiz etme 

yönünden tipik veri tabanı yazılımları ile başarılamayan büyüklükteki veri kümelerini 

depolamaktadır (Banger, 2018: 48).  

- Robotik, robotların kişisel ve ticari kullanım için tasarlanmasını, üretilmesini ve 

kullanılmasını ifade etmektedir. Teknolojik gelişmeler robotları giderek daha karmaşık ve 

sofistike hale getirmektedir. Üretim, sağlık, güvenlik ve insan yardımı gibi geniş alanlarda 

kullanılmaktadırlar.  

- 3D baskı, imalat işletmelerinin kendi parçalarını, daha az kalıpla, daha düşük maliyetle 

ve geleneksel süreçlerden daha hızlı basmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, tasarımlar mükemmel 

bir uyum sağlamak için özelleştirilebilmektedir 

- Son olarak IoT, insanlarn fiziksel durumunu izleyen tıbbi giyilebilir cihazlardan 

arabalara ve parsellere kadar yerleştirilebilen cihazların üretilen bilgileri diğer cihazlar 

tarafından tanımlanabilir hale getirmektedir. İşletmeler için en önemli avantajı sürekli internete 

bağlı ürünlerden müşteri verilerini toplayabilmeleri ve müşterilerin ürünleri nasıl 

kullandıklarını daha iyi ölçmelerine ve pazarlama kampanyalarını buna göre uyarlamalarına 

izin vermektedir.  

 Yapılan araştırmalara göre Endüstri 4.0 ile birlikte gelen yeni teknolojiler aracılığıyla 

yeni ürünleri pazara sunma süresi % 25 ile % 50 arasında azalabilmektedir. Mühendislik 

giderleri % 30’a kadar düşerken % 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Nesnelerin 

İnterneti ile birlikte çok geniş bir iletişim ağı yaratılarak gerçek ve sanal dünya arasındaki 

sınırların da kaldırılması hedeflenmektedir. “Siber Fiziksel Sistemler” adını verdiğimiz 
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sistemlerle, Endüstri 4.0’ın temel güçlerinden biri ortaya çıkmaktadır. Tıpkı akıllı 

telefonlardaki İnternet bağlantısıyla çeşitli içeriklere ulaşılması gibi, Endüstri 4.0’da da siber 

fiziksel dünyalar arasındaki iletişim, makinelere yansıtılmıştır. Bu iletişimin en belirgin 

örneklerinden biri de ‘Akıllı Fabrika’ lardır (Siemens, 2016: 48). Son dönemlerde akıllı 

fabrikaların oluşmasında ihtiyaç duyulan; nesnelerin interneti, büyük veri analizi, bulut bilişim, 

yapay zeka, 3D yazıcı, siber güvenlik gibi temel unsurlara sensörler, otomasyon, gömülü 

yazılım, mekatronik ve robotik teknolojilerini de eklenmiştir. Mikroişlemciler ve yapay zeka 

alanındaki gelişmeler sonucu makineler ve ürünler daha ‘akıllı’ bir seviyeye ulaşmaktadır 

(Banger 2018: 165).  

 Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı üretim araçları en çok otomotiv, havacılık, kimya ve 

elektronik endüstrilerde göze çarpmaktadır. Örneğin akıllı telefonlarda iki farklı üretim süreci 

eşleşebilmektedir. Bir yandan telefon donanımını bir araya getiren üretici firmalar ürün 

geliştirirken diğer yandan app geliştiricileri telefonların işlevselliğini arttıran uygulamalar 

ortaya çıkarmaktadır (EKOIQ, 2014: 4-5). Endüstri 4.0 teknolojileri, yoğun pazar rekabeti ve 

rakip firmaların baskısı altında kalan çok uluslu işletmeler için itici bir güç olmaktadır. Şirketler 

yeni teknolojik gelişmelerle pazar paylarını ve rekabet avantajlarını artırabilir. Ayrıca yeni iş 

fırsatları ile birçok ek fayda yaratabilir. Gelişmiş ekonomilerde ağırlıklı olarak dış pazarlara 

teslimat yapan tedarikçiler dijitalleşmenin piyasada kalmanın önemli bir koşulu olduğunu 

görebilmektedir (Harvath ve Szabo, 2019: 119-132). 

 KPMG (2019) raporuna göre son beş yılda bilgi teknolojilerindeki gelişim dünya 

genelinde birçok sektörde olduğu gibi, sanayideki iş modelleri ve organizasyonel yapılarda da 

önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Yeni teknolojiler, sanayi üretiminde verimlilik 

artışlarının yanında orta vadede üretim maliyetlerinin hızlı bir şekilde aşağı çekilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca 2016 yılının ortalarından bu yana dünya ticaretindeki güçlü performans 

ile senkronize bir şekilde yüksek teknolojik ürün sektöründe büyümek için bir yarış yaşanmıştır. 

Başka bir ifadeyle teknolojik dönüşüm, büyümenin pozitif olduğu dönemde bir tehdit olmaktan 

ziyade, büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Bu nedenle sanayi şirketleri, yatırımlarını 

hızlandırarak üretim kapasitelerini genişletmektedir. Kalachenkova vd. (2021)’nin 25 ülkenin 

dijital ekonomilerde bilgi ve iletişim düzeylerini araştırdığı bir çalışmada en çok ilerleme 

kaydeden ülkeler sırasıyla İrlanda, Hollanda, Malta ve İspanya olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. 

Büyük veri sektöründe en gelişmiş ülke, şirketlerin %24 ile Malta olurken, bulut bilişim 

kullanımında şirketlerin %50 si ile Finlandiya ilk sırada yer almaktadır (Pyroh vd. 2021).  

 4. COVID-19 Sürecinde Kullanılan Yeni Teknolojiler  

   Endüstri 4.0 teknolojilerinin önemi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 7 Ocak 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Yeni Tip Korona virüs olarak tanımlanan COVİD-19 vürüsü 

ile mücadelede oldukça artmıştır. Bu süreçte etkileşimi olabildiğince azaltmak amacıyla 

uygulanan kısıtlamalar karşısında hesaplamaya dayalı geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp daha 

hızlı, dijital ve kullanışlı teknolojilere dönüşüm çabaları hızlanmıştır. Robotik teknolojiler, 

akıllı telefon uygulamaları, yapay zeka, Big data, IOT ve Bulut teknolojileri gibi yeni nesil 

teknolojiler, virüsün tespitinde ve kontrol altına alınmasında önemli rol oynamıştır. Eğitim, iş 

hayatı ve ticaretin aksamasını önemli ölçüde engellenmiş ve izolasyon sürecinin daha etkin 

yürütülmesi sağlanmıştır. Örneğin birbiriyle ilişkili bilgi işlem cihazları ve makinelerden oluşan 

IoT, insandan insana veya insandan bilgisayara etkileşim gerektirmeden bir ağ üzerinden veri 

aktarma yeteneğine sahiptir. IoT, yüksek risk taşıyan hastaları belirlemede, farklı gruplar için 

ölüm oranlarını hesaplamada,  virüsün yayılmasını takip edilmesinde oldukça kolaylık 

sağlamaktadır (Haleem, 2020). Deloitte (2020)’nin yayınlamış olduğu bir raporda yeni 

teknolojilerin covid-19 mücadelesindeki önemi araştırılmıştır. Rapora göre ilk olarak dünyanın 

birçok yerinde faaliyet gösteren Çin merkezli Hytera şirketi,  akıllı üretim teknolojisi ve 

otomasyonu sayesinde sahip olduğu üretim hattı esnekliği ve Endüstri 4.0 tecrübesi ile pazarın 

hızlı bir şekilde değişen taleplerine aynı hızla cevap vermiş ve bazı hatlarında tek kullanımlık 
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yüz maskeleri üretimine başlamıştır. TerraDrone, iş ortağı Antwork ile birlikte salgını kontrol 

altında tutmak ve tıbbi malzemelerin hızlı bir şekilde teslimatını gerçekleştirmek için yerel 

yönetim ve hastanelerle işbirliği yapmıştır. Bu sayede karayolu taşımacılığına kıyasla teslimat 

hızını %50’den fazla artırarak insanlar arasındaki teması da önemli ölçüde azaltmıştır. 

Guangzhou Gosuncn Robotics tarafından IoT, AI, Bulut bilişim ve büyük veri teknolojileri 

entegre edilerek üretilen 5G devriye robotları, çevresel ve davranışsal algılama, dinamik karar 

verme, otonom hareket kontrolü ile vücut sıcaklığının temassız ve güvenilir bir şekilde 

ölçülmesini sağlayarak metro ve tren istasyonları, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi insan 

yoğunluğunun ve hareket kabiliyetinin yüksek olduğu noktalarda risk taşıyan hastaları tespit 

etmede kolaylık sağlamıştır. Bu robotlar ayrıca vatandaşlara ellerini yıkamaları gerektiğini 

hatırlatarak maske takmayan veya yüksek vücut sıcaklığına sahip birini tespit ederse de 

yetkililere uyarı gönderme yetisine sahiptir. Singapur’da bakıma ihtiyacı olan yaşlı nüfusun 

bakımını kolaylaştıracak insan hareketini, sıcaklığını, nemini ve parlaklığını algılayan IoT 

cihazları geliştirilmiştir. Sensörler tarafından toplanan veriler yaşlı bakım merkezlerine 

gönderilerek hareketsiz kalan hastaların sağlık durumları hakkında bilgi vermektedir. 

Genellikle kablosuz bağlantılarla veya internet üzerinden kumanda edilebilen Telerobotlar, 

sterilizasyon kolaylığı nedeniyle hastaların taranması sırasında kullanılabilmektedir. Bu sayede 

sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma riski en aza indirilebilmektedir (Tavakoli, 2020: 3-7).     

Pandemi sürecinde dijital teknolojiler internet üzerinden alışveriş imkanı sunarak devletler, 

işletmeler ve vatandaşlar için oldukça kolaylık sağlamıştır. Alışverişlerin önemli bir kısmı 

Facebook, Instagram gibi platformların yanısıra Shopii Lazada, Tokopedia ve Bli-Bli gibi e-

ticaret hizmetleri üzerinden gerçekleştirilmiştir (Siregar, 2021). ABD’de krizden önce market 

alışverişlerinin  %5 inden daha azı internet üzerinden yapılırken. pandemi sürecinde bu oran 

%15’e kadar yükselmiştir (Xayrullaevna, 2020).  

 5. Çok Uluslu Şirketler ve Endüstri 4.0 Kapsamındaki Girişimleri 

 Uluslararası piyasaların görünümü özellikle 2004-2008 yılları arasında hızlı bir 

değişime uğramıştır. Bu dönemde endüstriyel çıktı sayısı %38’e kadar yükselmiştir ancak 2008 

yılında yaşanan küresel ekonomi buhranı nedeniyle bir düşüş yaşamıştır. Birçok ülke kriz ile 

mücadele ederken Çin’in imalat sektöründe bir değişiklik olmamıştır. Çin liderliğini korumak 

amacıyla yeni küresel gelişmelere olan uyumunu kolaylaştıracak stratejiler izlemeye devam 

etmiştir. Huawei gibi büyük pazar sahibi olan Çinli şirketler liderliğini korumak için yüksek 

teknoloji içeren yatırımlara yönelmiştir. Huawei şirketinin Çin'in Wuhan şehrinde açtığı içinde 

insan olmayan ilk akıllı mağazası ve mağazada siparişlerin dokunmatik ekran aracılığı ile 

verilebilmesi bu yatırımlara örnek olarak gösterilebilir. Kurşun geçirmeyen camlarla korunan 

silindirik tasarıma sahip küçük mağazada insan çalışan bulunmamaktadır. Sadece üç adet 

robotik kol görev yapmaktadır. Mağazada insan çalışan bulunmaması nedeniyle 7 gün 24 saat 

hizmet vermektedir. Aynı zamanda Çinin teknoloji devi Xiaomi, Pekin'de amiral gemisi 

telefonlarını üretmek ve Ar-Ge departmanına hizmet vermek üzere yeni bir fabrika kurmuştur. 

Ultra modern fabrikanın dakikada 60 telefon üretebilme kapasitesi bulunmaktadır.İstatistiklere 

göre, Çin’de 2008 yılında robot kullanım oranı % 12 iken, 2017’de % 37’ye yükselmiştir. 

2015’ten 2017’ye olan 2 yıllık süreçte ise yüzde 8,1’den yüzde 13,4’e yükselme yaşanmıştır. 

Yılda %57 oranında gerçekleşen bu büyüme, Çin’de robotik kullanımında parabolik bir 

büyüme yaşandığını göstermektedir. Aynı iki yıllık süreçte, ortaokul veya daha düşük bir eğitim 

derecesine sahip olan çalışanların yüzde 9,4’ünün yerini robotlar almıştır. Çin teknoloji 

alanında yaptığı yatırımlarıyla artık küresel dijitalleşme karşısında ucuz iş gücünün rekabet 

gücü sağlamayacağını kabul etmektedir. Endüstri 4.0 için belirlediği hedefleri doğrultusunda 

hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Japonya da büyük şirketler de ileri teknoloji içeren yatırımlara 

önem vermektedir (Industry 4.0, 2018: 7) Örneğin Tokyo Electric Power Company (TEPCO), 

456 milyar doları aşan geliri ile en erji sektöründe en büyük şirketlerden biridir. Japonya’da 

sunduğu hizmetin yanı sıra 8 farklı ülkede yan kuruluşa sahiptir. TEPCO, 2019 yılında Londra 
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merkezli ve enerji alanında Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan bir girişim olan Electron 

şirketine yatırım yapmıştır (Softech Teknoloji Raporu, 2019: 15). Audi’nin KLARA adını 

verdiği yeni işçisi, insan-robot iş birliği adı verilen üretim modelinde insanlar ile birlikte uyum 

içerisinde çalışabilmektedir (https://www.log.com.tr). 

Teknolojinin ilerlemesi ile ülkeler arasındaki rekabet savaşı da veri merkezlerine taşınarak 

farklı bir boyut kazanmıştır. Örneğin Amazon 2014 yılında, CIA için hassas veriye yönelik 

uyum ve düzenleme gerekliliklerini karşılayan özel bir bulut bilişim hizmeti oluşturmuştur. 

2017 yılının son çeyreğinde ise bu araçları CIA dışındaki diğer devlet müşterilerine açmış ve 

ayrıca, bulutta hassas verileri korumak için Harvest.ai ve Sqrrl şirketi olmak üzere iki yapay 

zekâ şirketi satın almıştır (Softtech Teknoloji Raporu, 2019: 26). 

 6. Endüstri 4.0’ın Sektörler Üzerindeki Etkisi 

Sektörlere göre dağılıma bakıldığında, endüstriyel robotların yüzde 70’i otomotiv, 

elektrik/elektronik ve metal, makine sanayilerinde çalışmaya devam etmektedir. Daha sonra 

kimya, kauçuk ve plastik sektörü ile gıda sektörleri gelmektedir (Fırat ve Fırat, 2017: 218) 

Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda: otomobil parçaları, otomobiller, metaller, gıda, yarı 

iletkenler ve elektronik cihazlar ve ilaç sektörlerine odaklanmaktadır. Bununla birlikte, Güney 

Kore, Japonya ve Almanya 2015 yılında imalat sürecinde robot kullanımına öncülük etmektedir 

(Ritzer ve Dean, 2015) KPMG’nin tüm sektörlerin birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerini 

analiz ettiği rapora göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde en çok yatırım çeken ülkeler şöyle 

sıralanmaktadır:  

1. ABD: 8 milyar 710 milyon dolar,  

2. İtalya: 3 milyar 347 milyon dolar,  

3. Rusya: 2 milyar 716 milyon dolar,  

4. Fransa: 1 milyar 840 milyon dolar,  

5. Çin: 1 milyar 766 milyon dolar.  

 ABD, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 20 milyar 648 milyon dolarlık yatırımla, M&A 

işlemlerinde hem en çok yatırım yapan hem de en çok yatırım çeken ülke konumundadır. 

Teknolojik inovasyon ve dijital dönüşüm rekabeti sürerken, küresel sektör oyuncularının 

anlaşmalara hızla devam etmesi beklenmektedir (KPMG, 2019).  

Tablo 1: En Değerli 10 Marka   
En Değerli 10 Marka   Marka Değeri (milyar$) Sektör 

1. Amazon 683.852 Teknoloji 

2. Apple 611.997 Teknoloji 

3. Google 457.998 Teknoloji 

4. Microsoft 410.271 Teknoloji 

5. Tencent 240.931 Bilişim 

6. Facebook 226.744 Sosyal Ağ 

7. Alibaba 196.912 e-ticaret 

8. Visa 191.285 Finans 

9. McDonald’s 154.921 Gıda 

10. Mastercard  112.876 Finans 

Kaynak: Brandz Global,2021 

 Dünya genelinde piyasa değeri en çok olan şirketler daha çok teknoloji üreten veya 

teknolojiye yatırım yapan şirketlerdir. Örneğin “2019 piyasa değerine göre en büyük 100 şirket” 

raporuna göre en değerli ilk 10 şirketten 7’si dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketlerden 

oluşmaktadır. Listede en yüksek paya %23,5 ile teknoloji sektörü sahip olmaktadır. Bankacılık 

%14,3, telekom %9,3, otomobil %6,6, perakende sektörü %6, petrol-gaz sektörü ise %4,7 gibi 

bir orana sahipken diğer sektörlerin toplam payı ise %35,6 düzeyinde gerçekleşmektedir. 

 7. Sonuç ve Öneriler 

 Yeni dünya ve küreselleşme ile birlikte yeni teknolojilerin üretime dahil edilmesi 

https://www.log.com.tr/
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yaşantımızı önemli ölçüde etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelere birçok açıdan fırsat 

sunduğu kadar zorlukları da beraberinde getirebilmektedir. Bu zorlukların üstesinden 

gelebilmek için verimlilik artışı ile birlikte işgücündeki rekabetçi ortamını da korumak son 

derece önemlidir. Bu süreçte küresel teknolojik gelişmelerin ülkeler üzerinde yaratacağı etki 

sahip olunan işgücünün niteliğine bağlıdır. Teknolojilerin adaptasyon sürecinde sorun 

yaşanmaması ve bu sürecin hızlı atlatılması için ön koşul nitelikli işgücünün varlığıdır. Nitelikli 

işgücü ya da eğitilmiş personel unsuru, gerekli endüstriyi kuracak ve üretim süreçlerini 

geliştirip uygulayabilecek bir uzman kadronun yanı sıra teknolojik bilgi ve deneyimin varlığını 

da zorunlu kılmaktadır. Bu da yeterli bir eğitim sisteminin geliştirilmesini öngörmektedir 

(Vitruvius, 1960: 252). Bu nedenle endüstri 4.0 ile gelen yeni teknolojiler şirketlerin rekabet 

gücünü artırabilir ancak sanayi devriminin sunduğu fırsatların aynı zamanda bir tehdit 

oluşturma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. E4.0 kapsamında üretime dahil olan otomasyon 

sistemleri, üç boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, yapay zeka, 3d yazıcı gibi teknolojiler hem 

üretim hem de kullanım aşamasında uzmanlık isteyen teknolojilerdir. Ülkeler bu hızlı dijital 

dönüşümden faydalanabilmek için gerekli olan yetkinlik kazandırma faaliyetlerini 

hızlandırmalı ve değişimi yakalayabilmelidir. Teknolojik dönüşümün hızı, uzmanlık 

kazandırma faaliyetlerinden daha hızlı bir şekilde ilerlerse ülke içindeki rekabet, ekonomik 

büyüme, istihdam gibi makroekonomik değişkenleri olumsuz etkilenebilir. Türkiye’nin 

Endüstri 4.0 için gerekli koşulları sağlamada yetersiz kalmaktadır. Bu süreçte stratejilerini 

belirlerken iç pazara değil de dış pazara odaklanabilir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip 

araştırma merkezlerinin sayısı artırılabilir ve teknoloji üretimine imkan sağlayan yatırımları 

teşvik edilebilir. Yeni teknolojileri kullanan firmalar desteklenir ve dış rekabetten korunursa 

kendi alanlarında uzmanlaşma fırsatı elde edebilir. Yeni küresel eğilimlerin Türkiye’deki 

oluşum süreci çok yavaş seyrettiği görülmektedir. Bu konuda sektörler arası teknolojilerin 

birbirine entegrasyonun sağlanması zaman kazandırabilmektedir. Örneğin yeni teknolojilerin 

adaptasyonunu kolaylaştıran simülasyon merkezleri oluşturulabilir. Türkiye’deki firmaların 

ileri teknolojiye sahip makineleri kullanma oranı çok düşüktür. Bu süreçte yeni teknolojik 

eğilimlere yönelen yerli firmalar, yeterlilik kazanana kadar dış rekabete karşı korunması 

gerekmektedir. Ayrıca küresel eğilimler nedeniyle ortaya çıkabilecek güvenlik açıkları yasal 

düzenlemeler ile kontrol altına alınabilir. Örneğin dijital ödeme araçları için gerekli 

düzenlemeler yapılırsa yasal boşluklardan doğan suçlara da fırsat verilmemiş olur. 
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Özet 
Endüstri 5.0’ın yaşandığı günümüzde dijital teknolojiler her geçen gün daha çok varlığını 

hissettirmektedir. Dijital teknolojilerin günlük hayatın her alanına girmeye başlaması bireylerde dijital 

okuryazarlık becerisini geliştirmenin önemini göstermektedir. Bireylerde dijital okuryazarlık becerisini geliştirme 

sürecinde öğretmenler önemli bir rol üstlendikleri için öğretmenlerin de dijital okuryazarlık becerinin gelişmiş 

olması gerekliliktir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı; eğitim sürecine devam eden sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinin tespit edilmesidir. 

Araştırmanın amacına uygun olarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerini 

tespit edebilmek için Üstündağ, Bahçıvan ve Güneş (2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Dijital 

Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde 10 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma 

grubu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinde 2021-2022 eğitim-

öğretim yılında eğitim gören 256 Sosyal Bilgiler Öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışma grubuna dijital 

okuryazarlık ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinin iyi seviyede olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Dijital okuryazarlık, Öğretmen adayları 

DIGITAL LITERACY LEVELS OF SOCIAL STUDIES TEACHER 

CANDIDATES  

Abstract 
In today's world of Industry 5.0, digital technologies make their presence felt more and more every day. 

The fact that digital technologies have begun to enter every aspect of daily life shows the importance of developing 

digital literacy skills in individuals. Since teachers play an important role in the process of developing digital 

literacy skills in individuals, it is necessary for teachers to have advanced digital literacy skills. From this point of 

view, the aim of the research is; The aim of this study is to determine the digital literacy skill levels of social 

studies teacher candidates who continue their education process. 

In accordance with the purpose of the research, the “Digital Literacy Scale” adapted into Turkish by 

Üstündağ, Bahçıvan and Güneş (2017) was used to determine the digital literacy levels of social studies teacher 

candidates. The scale consists of 10 items in a 5-point Likert type. The study group of the research consists of 256 

Social Studies teacher candidates studying at Tokat Gaziosmanpaşa University, Amasya University and Bartın 

University in the 2021-2022 academic year. The digital literacy scale was applied to the study group and the data 

obtained were analyzed in the SPSS 20 package program. As a result of the research, it was determined that the 

digital literacy skill levels of the teacher candidates were at a good level. 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda tüm dünyanın uğraştığı en önemli sorunlardan biri salgın hastalıklar olmuştur. 

Salgın hastalıkların yayılımının engellenmesi için insanlar arasındaki temas en alt seviyeye indirilmeye 

çalışılmıştır. İnsanlar arasındaki temasın en alt seviyeye indirilmesi için çalışan devletler aynı zamanda 

kendi vatandaşlarına sunması gereken hizmetleri de devam ettirmenin yollarını bulmaya çalışmıştır. 

Devletlerin kendi vatandaşlarına vermesi gereken hizmetlerden biri de eğitim hizmetidir. Salgın 

sürecinde eğitim hizmetinin devam etmesi için uzaktan eğitim modeli yoğunlukla kullanılmıştır. Bu 

durum günümüz dünyasında dijital okuryazarlık becerisinin önemini göstermesi açısından çarpıcı bir 

örnek olarak görülebilmektedir. Özellikle bu süreçte öğretmenler, uzaktan eğitime devam edebilmek 

için dijital uygulamaları kullanma, dijital içerik geliştirme ve sunma gibi becerilere ihtiyaç duymuştur.  

Günümüzde bireyeler temel becerilerin yanında yeni teknolojileri kullanma ve teknolojik 

gelişmelere uyum sağlamaya yönelik becerilere ihtiyaç duymaktadır. (Duran & Özen, 2018). 

Günümüzde yaşanılan küresel sıkıntılar ve teknolojik gelişmeler Dijital okuryazarlık becerisinin her 

geçen gün önemini artırdığını göstermektedir. Alanyazında birçok çalışmada öğretmenlerin dijital 

okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olması gerekliliği vurgulanmıştır (Svensson & Baelo, 2015; 

Khalid, Slættalíð, Parveen & Hossain, 2015; Yontar, 2019; Aksoy, Karabay &Aksoy, 2021). 

Öğretmenlerin hem sınıf ortamında hem de dijital ortamlarda hazırlanan dijital içerikleri sorunsuz 

kullanabilmeleri için dijital okuryazarlık becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Dijital okuryazarlık, 

dijital uygulamaları kullanabilme ve hazırlanana dijital içerikleri dijital ortamlarda sergileyebilme için 

gereken bilgi ve becerilere sahip olabilmedir (Ferrari, 2012). Dijital okuryazarlık, veri hazırlama ve 

değerlendirme araçlarını kullanarak hazırlanan içeriklerin öğrenme süreçlerinde kullanılmasıdır (Holum 

& Gahala, 2001). Dijital okuryazar birey, teknolojik araçları (web 2.0, yazılım, donanım) etkin olarak 

kullanabilen bireylerdir (Tyger, 2011). Dijital okuryazarlık, dijital kaynaklara ulaşabilmeyi, dijital 

verileri yönetebilmeyi, bilgileri kullanarak yeni içerikler oluşturabilmeyi ve oluşturulan içerikleri 

başkalarıyla paylaşabilmeyi ifade etmektedir (Martin, 2005). Öğretmenlerin adaylık sürecinden itibaren 

dijital okuryazarlık becerisine sahip olması, çağa ayak uydurabilmeleri açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerin yetişebilmesi için öncelikle öğretmenlerin 

günümüzün gereği olan bilgi ve becerilere sahip olması gereklidir.(Aksoy, Karabay &Aksoy, 2021). 

Öğretmenlerin adaylık sürecinden itibaren sahip olmaları gereken beceriler dikkatle belirlenmeli ve 

öğretmen olacak adaylar günümüz koşullarına uygun bir eğitim sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. 

Günümüz koşullarına göre eğitim sürecinden geçirilen öğretmen adayları, çağdaş bilgi ve becerilerle 

donatılmış olacak ve öğretmen olarak bu bilgi ve becerilere sahip bireyleri yetiştirebilecektir.  

Araştırmanın Önemi 

Günümüzde dijitalleşme hızlı bir şekilde hayatın her alanında kendini göstermektedir. Eğitim, 

sağlık, ulaşım, alışveriş vb. günlük hayatın her alanında dijitalleşme görülmektedir. Bireylerin bu 

dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmesi için dijital okuryazarlık becerisine sahip olması gerekliliği her 

geçen gün daha da önem arz etmektedir. Bireyler birçok beceri gibi dijital okuryazarlık becerisini eğitim 

sürecinde kazanırlar. Eğitim sürecinde bireylere bu beceriyi dijital okuryazarlık becerisine sahip 

öğretmenlerin kazandırması beklendiği için öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri 

seviyelerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir.  

Bu araştırma ile çalışma grubuna giren Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

beceri seviyeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçların, dijital okuryazarlık 

konusu kapsamına ilişkin yapılacak diğer çalışmalara, öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarının 

artırılmasına yönelik düzenlemeler hususunda karar alma konumunda bulunan kişi ve kurumlara var 

olan durum ile ilgili fikir verici olacağı düşünülmektedir. 

Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı; eğitim sürecine devam eden sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinin tespit edilmesidir. 
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Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranacaktır: 

1- Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları dijital okuryazarlık beceri düzeyi nedir? 

2- Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinde cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık var  mıdır? 

3- Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinde sınıf 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerini tespit etmek için 

araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, var olan bir durumu, olduğu şekliyle 

betimlemeye yardımcı olan  bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2007). Tarama modelinin kullanıldığı 

çalışmalarda geniş örnekleme ulaşabilmek amacıyla veri toplama aracı olarak anket veya ölçekler 

kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında da Dijital Okuryazarlık Ölçeği aracılığıyla örneklemden veri 

elde etme yolu izlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Amasya 

Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim gören 256 Sosyal 

Bilgiler Öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini 98 erkek, 158 kadın sosyal 

bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların, 72’si 1. sınıfa, 73’ü 2. 

sınıfa, 53’ü 3. sınıfa, 50’si 4. sınıfa, 8’i ise 4 yıl üstünde eğitime devam etmektedir. 

Veri toplama aracı olarak Üstündağ, Bahçıvan ve Güneş (2017) tarafından Türkçeye uyarlaması 

yapılan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 5’li likert şeklinde 10 maddeden 

oluşmaktadır. Araştırma sürecinde ölçek uygulanmış ve SPSS 20 paket programı aracılığıyla analizi 

yapılmıştır. Bazı kaynaklara göre Skewness (çarpıklık) ve Kurtosis (basıklık) değerlerinin +1.0 -1.0 

aralığında olmasının verilerin normal dağıldığını gösterdiği (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham; 

2014)  bazı kaynaklarda ise bu değerlerin -1,5 ile +1,5 arasında olmasının da verilerin normal dağıldığını 

gösterdiği  (Tabachnick & Fidell; 2013 )ifade edilmektedir. Skewness değeri -0,734, Kurtosis değeri ise 

-0,217 olarak tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Elde edilen veriler 

“t-Testi” ve “Tek yönlü varyans analizi (Anova)” teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin, Cronbach’s Alpha (Güvenilirlik) değeri 0.961 olarak tespit 

edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirlik katsayısının 0.70’in üstünde olması beklenmektedir. Dijital 

Okuryazarlık Ölçeğinin güvenilirlik katsayısı belirtilen sınırın üstünde olduğu tespit edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın 1. alt problemi olan «Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları dijital 

okuryazarlık beceri düzeyi nedir?» sorusuna ilişkin bulgular şu şekildedir: 

Elde edilen veriler ışığında çalışma grubuna ait beceri düzeyi puanları tespit edilmiştir. 

Araştırma sürecinde ölçeğe yönelik elde edilen puanların düzeyini belirleyip değerlendirebilmek 

amacıyla adım hesabı kullanılmıştır. Adım hesabına göre yapılan hesaplama sonucunda (Son kategori – 

İlk kategori) / Kategori sayısı formülü kullanılarak (5-1) / 5 = 0.8 değeri bulunmuştur. Adım hesabına 

göre elde edilen değere göre araştırma sürecinde elde edilen puanların nasıl değerlendirileceği Tablo 

1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Ölçekten Elde Edilen Puan Ortalamalarının Yorumlanması 

Ortalama/Madde Sayısı Karar 

1.00 – 1.79 Çok Düşük 

1.80 – 2.59 Düşük 

2.60 – 3.39 Orta 

3.40 – 4.19 Yüksek 

4.20 – 5.00 Çok Yüksek 
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Uygulanan dijital okuryazarlık ölçeğinden elde edilen puan ortalamalarının yorumlanması tablo 

1’e göre yapılmıştır. 1.00 – 1.79 aralığı dijital okuryazarlık seviyesinin çok düşük olduğunu, 1.80-2.59 

aralığı dijital okuryazarlık seviyesinin düşük olduğunu,2.60-3.39 aralığı dijital okuryazarlık seviyesinin 

orta olduğunu, 3.40-4.19 aralığı dijital okuryazarlık seviyesinin yüksek olduğunu, 4.20-5.00 aralığı 

dijital okuryazarlık seviyesinin çok yüksek olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Beceri Düzeyleri 

 N X Min Max 

Dijital Okuryazarlık Ölçeği 256 3,36 1,00 5.00 

 

Tablo 2’ye göre çalışma grubuna dahil olan 256 katılımcının Dijital okuryazarlık ölçeğinden 

almış oldukları puanın ortalaması 5 üzerinden 3,36’dır. Tablo 1’de belirtildiği üzere 3,36 ortalama orta 

düzeye denk gelmektedir. Elde edilen bu ortalama tablo 1’e göre yorumlandığında çalışma grubuna 

dahil olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık başarı düzeylerinin orta seviyede 

olduğunu söylenebilir. 

Araştırmanın 2. alt problemi olan «Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

beceri düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var  mıdır?» sorusuna yönelik bulgular şu 

şekildedir: 

Tablo 3. Dijital Okuryazarlık Ölçeği T-testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X SD t p 

Ortalama 
Erkek 98 3,15 1,27 -2,56 0,011 

Kadın 158 3,49 0,86   

 

Tablo 3’e göre Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri seviyelerinde 

kadınların lehine bir farklılaşma görülmektedir. P değerinin 0,05’ten küçük olması da bu farklılığı 

desteklemektedir. Erkek öğretmen adaylarının Dijital okuryazarlık ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 

3.15 iken, kadın öğretmen adaylarının aldıkları puan ortalaması 3,49’dur. Tablo 1’e göre 

yorumlandığında Erkek öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık becerileri orta düzeyde iken kadın 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinin yüksek olduğu belirtilebilir. 

Araştırmanın 3. alt problemi olan «Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

beceri düzeylerinde sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?» sorusuna yönelik elde edilen 

veriler şu şekildedir: 

Tablo 4. Katılımcıların dijital okuryazarlık düzeylerinin sınıf düzeylerine ilişkin tek yönlü varyans analizi 

(One Way ANOVA) sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar arası 19,688 4 4,922 4,681 0,001* Var 

Grup içi 263,907 251 1,051    

Toplam 283,595 255     

*p<0.05 ise anlamlı fark vardır. 

Gruplar arası dijital okuryazarlık seviyelerinde farklılaşmanın olup olmadığını tespit etmek için 

p değerine bakılmıştır. P değerinin 0,05’ten küçük olması gruplar arasında anlamlı bir farklılığın 

oluştuğunu göstermektedir. Tablo 4’e göre p değeri 0,05’ten küçük olduğu için gruplar arasında dijital 

okuryazarlık becerisine yönelik anlamlı bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Farklılaşmanın hangi 

sınıf düzeyinde olduğunu tespit etmek için Tukey testi uygulanmıştır.  

Tablo 5. Katılımcıların dijital okuryazarlık düzeylerinin sınıf seviyesine göre karşılaştırılmasına ilişkin 

Tukey testi sonuçları 
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 I J Ortalama Farkı (I-J) p 

Tukey 1 

2 -0,733 0,000* 

3 -0,388 0,226 

4 -0,420 0,173 

*p<0.05 ise anlamlı fark vardır. 

Gruplar arasında p değerine bakılarak hangi sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılaşmanın 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tablo 5’teki Tukey sonuçları incelendiğinde özellikle 1. sınıfta eğitim 

gören ile 2. sınıfta eğitim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık seviyelerinde 

farklılaşmanın olduğu iki grup arası p değerinin 0.05’ten küçük olması ile tespit edilmiştir. Tespit edilen 

bu anlamlı farklılık 2. sınıfta eğitim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lehinedir. 

SONUÇ 

Teknolojinin hızla geliştiği ve dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bu dönemde, 

çağa ayak uydurabilen bireylerin yetişmesi toplumlar çok büyük önem arz etmektedir. Dijital dünyaya 

ayak uydurabilecek bireylerin yetişmesi için de dijital okuryazarlık becerisi gelişmiş öğretmenlerin 

yetişmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada üniversitelerde eğitim hayatına devam 

eden sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeyleri Üstündağ, Bahçıvan ve 

Güneş (2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” ile tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Çalışma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinin 

orta düzeyde (X: 3,36; bkz: tablo 2.) olduğu tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların dijital okuryazarlık 

beceri düzeylerinin erkek katılımcılara göre daha iyi olduğu (erkekX:3,15, kadınX:3,49; bkz. Tablo 

3.) tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitime devam ettikleri sınıf düzeylerine göre yapılan incelemede 1. 

Sınıf öğrencileri ile 2. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (bkz. Tablo 5.). 

Sınıf düzeyleri arasında tespit edilen farklılık 2. Sınıf öğrencilerinin lehine şeklindedir. 

Alanyazın incelendiğinde bazı çalışmalarda dijital okuryazarlık seviyelerinde cinsiyetin etkili 

olmadığı vurgulanmış (Karasu ve Arıkan, 2016; Maden, Banaz & Maden, 2018), bazı çalışmalarda 

erkeklerde bilgisayar okuryazarlık düzeylerin kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Smith 

& Necessary, 1996; Comber, Hargreaves, & Dorn, 1997; Zin vd.2000). Yontar (2019) yapmış olduğu 

çalışmada erkek öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin kadın öğretmen adaylarına göre 

daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Alanyazındaki bu çalışmaların aksine bu çalışmada kadın 

öğretmen adayların dijital okuryazarlık beceri düzeyleri erkek öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

beceri düzeylerine göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir. 

Bu alışmada öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerinin orta seviyede olduğu 

tespit edilmiştir. Alanyazında incelendiğinde birçok çalışmada aynı sonuca ulaşıldığı tespit edilmiştir 

(Çetin, Çalışkan ve Menzi, 2012; Yılmaz, Üredi ve Akbaşlı, 2015).  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında şu öneriler getirilebilir: 

➢ Öğretmen adaylarının eğitim aldıkları kurumlardaki ders içerikleri dijital araç gereçlerle 

zenginleştirilebilir. 

➢ Üniversitelerdeki ders süreçlerinde dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi veya 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. 

➢ Öğretmen adaylarına, lisans dersleri sürecinde dijital okuryazarlık becerilerini destekleyecek 

etkinlik veya çalışmalar yaptırılabilir. 
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Özet 
Modern Psikiyatri ve Psikoloji bilimi göreceli yeni olsa da “delilik” ve ruhsal bozukluklar insan tarihi 

kadar eskidir. Tıp tarihi süresince ruhsal bozuklukların sınıflandırılması bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Geçtiğimiz 

2000 yıl boyunca ruhsal bozuklukların sınıflandırma çalışmaları yapılmıştır. DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders/ Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) Amerikan Psikiyatri Derneği 

tarafından, Amerika’da yürütülen Psikiyatri çalışmalarında ruhsal bozuklukların sınıflandırılması ve tanılamada 

birliğin sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. DSM, psikiyatristler haricinde diğer uzmanlık gruplarında ve 

toplumda da ses getirmektedir. İlgili uzman gruplarından biri de okul psikolojik danışmanlarıdır. Okul psikolojik 

danışmanları okullarda profesyonel bir yardım hizmeti olan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını 

yürütürken değerlendirme, müdahale, danışmanlık ve refere hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Psikolojik 

danışmanlık konusunda müdahalede bulunabildikleri gibi, patoloji bulunduğunda öğrenciyi psikiyatriste refere 

eder ve veliler için destek ve izleme çalışmasını sürdürmektedirler. Erken yaşlarda oluşan ruhsal bozukluklar ve 

özel ihtiyaçların erken fark edilmesi için de okul psikolojik danışmanın DSM ve psikopatoloji bilgisine hakim 

olması oldukça önemlidir. Öğrencileri bütüncül şekilde gelişimlerinde destekleyebilmek için öğretmenler, 

yöneticiler ve diğer okul çalışanları da yeterli seviyede bilgi sahibi olmalıdırlar; fakat psikopatoloji üzerine 

eğitimden geçmemektedirler. Bu hususta okul psikolojik danışmanlarına müşavirlik görevi düşmektedir: 

Psikopatoloji ve DSM hakkındaki bilgileri diğer okul çalışanları ile paylaşılmalı, böylece okul çalışanları ve okul 

dışı ruh sağlığı uzmanları arasında bir iletişim sağlanmalıdır. Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, psikolojik danışmanlık eğitiminde psikopatoloji üzerine verilen 

derslerin önemi ortaya çıkmaktadır. Psikopatoloji derslerinde, DSM’i meslek hayatlarında nasıl etkili bir şekilde 

kullanabileceklerine dikkat edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: DSM, psikopatoloji, okul psikolojik danışmanlığı, psikolojik danışman 

eğitimi. 

On DSM and School Counselors' Use of DSM 

Abstract 
Although the modern science of psychiatry and psychology is relatively new, "madness" and 

mental disorders are as old as human history. Throughout the history of medicine, classification of 
mental disorders has been seen as a necessity. Classification studies of mental disorders have been 
conducted over the past 2000 years. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) was 
created by the American Psychiatric Association in order to provide unity in the classification and 
diagnosis of mental disorders in Psychiatric studies conducted in the USA. Apart from psychiatrists, 
DSM also makes a sound in other specialty groups and society. One of the relevant expert groups is 
school psychological counselors. School psychological counselors perform evaluation, intervention, 
counseling and referral services while carrying out psychological counseling and guidance work, which 
is a professional help service at schools. They can intervene in psychological counseling as well as refer 
the student to the psychiatrist when pathology is found and continue the support and follow-up work for 
the parents. It is very important for the school counselor to have knowledge of DSM and 
psychopathology for early recognition of mental disorders and special needs that occur at an early age. 
Teachers, administrators and other school staff should also have sufficient knowledge to support 
students in their development holistically; but they do not undergo training in psychopathology. In this 
regard, school counselors have the duty of consultancy: Their knowledge about psychopathology and 
DSM should be shared with other school staff, so that communication between school staff and out-of-
school mental health professionals should be established. In order to carry out psychological counseling 
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and guidance services in schools, the importance of the courses on psychopathology in psychological 
counseling education emerges. In psychopathology courses, it is recommended to pay attention to how 
they can use DSM effectively in their professional lives. 

Keywords: DSM, psychopathology, school counseling, counselor education.  

1. DSM ve Tarihi: Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El 

Kitabı’nın Oluşumu 

Ruhsal bozukluklar, psikolojik sağlık ve sağlıksızlık insanlığın tarihi kadar eskidir. Psikiyatri 

ve Psikoloji bilimi göreceli yeni olsa da Tıp tarihi süresince ruhsal bozuklukların sınıflandırılması bir 

ihtiyaç olarak görülmüştür. Geçtiğimiz 2000 yıl boyunca ruhsal bozuklukların sınıflandırılması için 

fenomenoloji, etiyoloji ve benzer boyutlarda farklı yaklaşımlar benimsenerek çalışmalar yapılmıştır. 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 

İstatistiksel El Kitabı) Amerikan Psikiyatri Derneği (American Psychiatric Association/APA) 

tarafından, Amerika’da yürütülen Psikiyatri çalışmalarında ruhsal bozuklukların bir sınıflandırılması 

yapılması gereğinin hissedilmesi ile oluşturulmuştur (APA, 2021a).  

DSM çalışmalarının temeli 1840’ların Amerika’sında “geri zekâlılık” ve “delilik” frekansı 

hakkında istatistik toplanması ile atılmıştır. Takvimler 1880’leri gösterdiğinde ruhsal bozukluklar; mani, 

melankoli, saplantı (monomania), frengi felci/paresis, bunama, alkoliklik ve epilepsi olmak üzere yedi 

kategori ile sınıflandırılmıştır (APA, 2021a). APA, Amerikan Ulusal Ruhsal Hijyen Komisyonu ve New 

York Tıp Akademisinin ortaklaşa çalışmaları ile oluşan DSM ilk defa 1952’de yayınlanmıştır (APA, 

1952; 2021a).  

DSM’i oluşturan istatistik ve bilgiler hastanelerde yatılı tedavi gören psikiyatri hastalarından 

elde edilmiştir (APA, 2021a). DSM I’de Adolf Meyer’in ruhsal bozuklukların; kişiliğin psikolojik, 

toplumsal ve biyolojik etmenlere verilen tepkilerinden oluştuğu yaklaşımından etkilenilmişti. DSM 

II’ye gelindiğinde ise bu etkiden uzaklaşılmış ve “tepki” kelimesi çıkarılmıştır, bunun dışında ise benzer 

yapıdadır (APA, 2021a). DSM III ile Psikiyatrik araştırmalar ve görüşmelerden yararlanılarak ruhsal 

bozuklukların tam tanımları yapılmaya çalışılmıştır. Ayıca III. sürüm ile tanılama, değerlendirme ve 

nötr bir yaklaşım için geliştirmeler yapılmıştır (Feighner ve ark., 1972). Fakat III. sürümde bulunan 

çelişkilerden dolayı çalışmalara devam edilmiş ve 1987’de DSM III-R (gözden geçirilmiş sürüm) 

yayınlanmıştır. Bunu 1994 yılında IV. sürüm takip ederek çok sayıda çalışmacının katkıları ile güçlü bir 

ampirik (deneysel) temele oturtturmak istenmiştir. Çeşitli bozukluklar eklenmiş, çıkarılmış ve yeniden 

düzenlenmiştir. DSM III’e benzer şekilde DSM IV’ün de gözden geçirilmiş sürümü basılmıştır (DSM 

IV- TR). Güncel sürüm olan DSM V ise 2013 yılında yayınlanmıştır. Bu sürümde alanyazın ve çeşitli 

çalışmalar dikkate alınarak var olan boşlukların giderilmesi amaçlanmıştır (APA, 2021a).  

DSM V ruhsal bozuklukların sınırlandırılması, tanı kriterlerinin oluşturulması ve açıklayıcı 

yazılı içerikleri barındırmaktadır. Tanı kriterleri sağlanmış olsa da değerlendirme yapmak bu konuda 

eğitim almış uzmanlar (psikiyatristler) tarafından yapılmalıdır; popüler içerikli bir kitap gözü ile 

bakılmamalıdır. V. sürümdeki açıklayıcı yazılı içeriklerde de çeşitli başlıklar ile açıklamalar 

getirilmiştir. Şimdiye kadar eleştirilere maruz kalan kültür ve cinsiyet temelli tanı problemleri hakkında 

açıklamalar da yer almaktadır (APA, 2021b). 

DSM’in Kullanımı 

Temelde DSM fikri psikiyatristler arasında tanı koyma işlemlerinde bir standartlık getirme 

amacı ile ortaya çıkmıştır. 19. ve 20. yüzyıl boyunca psikiyatristler ruhsal bozukluklar üzerine 

çalışıyorlardı. Bu çalışmalar ruh hastalıkları hastanelerinde ve psikiyatri koğuşlarında yürütülmüştür. 

Hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar için psikiyatristler çeşitli açıklamalar getirmiş ve yine çeşitli 

tedavi yöntemleri uygulamışlardır (Shorter, 1997). Gelişmeler boyunca ve bu bahsettiğimiz tarihler 

öncesinde de belirli bir ortak sınıflandırma ve tanılama sistemine duyulan ihtiyaçtan DSM doğmuştur 

(APA, 2021a). Başka bir ifade ile, bu el kitabı Psikiyatri alanında tanılamada bir birlik sağlayabilmek 
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için, yine psikiyatristlerin kullanması adına ortaya çıkmıştır (Blashfield ve ark., 2014; Tsai & 

Ghaziuddin, 2014).  

DSM (APA, 1952) yayınlandığında içindeki çoğu (hepsi değil) tanı için tanı kriteri ve kısa bir 

açıklama içeren bilgilerden oluşuyordu. Tanı konması için derin inceleme ve karar ise, klinik ve 

hastahanelerde çalışan psikiyatristlere bırakılmıştı. Psikiyatristler içeriği DSM’den okuyup 

değerlendirerek tanıları koyabilirlerdi (Blashfield ve ark., 2014). Fakat DSM’in var olan ve kullanılan 

tek sınıflandırma sistemi olmadığını unutmamak gerekir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı ve özgün 

ruhsal bozukluk sınıflandırma sistemleri aktif olarak kullanılmakta idi. DSM ise uluslararası bir birliği 

sağlama vizyonunda rol oynamıştır (Stengel, 1959).  

DSM sürümleri boyunca ilerledikçe psikiyatristler haricinde diğer uzmanlık gruplarında ve 

toplumda da ses getirmiştir. Getirilen sürümler ve açıklamaları yer yer büyük tartışmalara yol açmış, 

bazen de çokça tepki almıştır. Örneğin DSM III içinde yapılan tek bir ruhsal bozukluk tanımlaması 

üzerine filozoflar, psikologlar, sosyal antropologlar ve tarihçiler arasında yankı uyandırmıştır 

(Blashfield ve ark., 2014). DSM III-R ile yumuşatılmış “tanımlanmış tanılar daha fazla araştırma 

gerektirmektedir” dipnotu düşürülmüştür.  

DSM Hakkındaki Eleştiriler 

İlk sürümden bu yana DSM hakkında birçok eleştiri yapılmıştır. III ve IV. sürümlerde olduğu 

gibi yayınlanmalarından sonra gözden geçirilmiş revizyon (R/TR) versiyonları sunulmuştur. Ruhsal 

bozuklukların sınıflandırılması sadece psikiyatri, psikoloji vb. bilimleri ile ilgili değil; toplumun politik, 

sosyolojik ve ekonomik boyutları ile ilgilidir. Geçmişte yapılan eleştirilere bağlı olarak DSM’de 

değişikliklere gidildiği görülmektedir. Toplumun sosyolojik ve politik yapısının değişmesi ile DSM de 

değişmiş; DSM’e ait son bir sürümün olamayacağı, sürekli güncelleneceği fikri öne çıkmıştır (Ghaemi, 

2003). Ayrıca çeşitli farklı kültürlere sahip danışanlar ile DSM’i kullanırken konunun kültürel boyutunu 

dikkate alarak danışanın kendi kültürel gerçekliğinin de incelenmesi önerilmektedir (Kress ve ark., 

2005).  

DSM’in dönemin politik görüşlerine göre taraflı olduğu eleştirisi birçok araştırmacı tarafından 

getirilmiştir. Alanyazında DSM I’den itibaren eleştirel bulunmaktadır (Schacht, 1985; Landrine, 1989). 

Örneğin daha öncesinde trans bireyler için cinsel kimlik bozukluğu olarak ifade edilirken, DSM V ile 

cinsel disfori tanısı olarak değiştirilmiştir (Davy, 2015). Bu trans bireylerin ruh sağlığı hizmeti alırken 

sigorta şirketleri tarafından uygun görülen bir tanı almış olmaları gerektiğinden çıkan bir sonuçtur 

(Drescher, 2013). Sağlık sigortasından yararlanılması için bir çeşit “hastalığa” sahip olmanız gerekir,  

bu yüzden şirketler DSM tanıları istemektedirler (Seligman, 1983). Cinsel disfori tanısı ile trans 

bireylere karşı olabilecek damgalamalardan kaçınmak istenmiştir. Bu değişim için DSM çalışma grubu 

öncü olmuştur. Davy (2015) yeni cinsel disfori tanısının da damgalamanın önüne geçemediğini ifade 

etmiştir. Bu örnekte DSM’in üzerindeki hem politik hem de ekonomik etkiler görülmektedir.  

Bir başka örnek ise pedofili bozukluğu üzerinedir (Balon, 2014). Zucker (2013) cinsiyet 

disforisi, cinsel bozukluklar ve parafili (cinsel sapıklık) bozukluları tanıları üzerine eleştiri yapılması 

için bir açık davette bulunmuştur. DSM V çalışmalarında bozukluklar için çalışma grupları oluşturulmuş 

ve bu grup kendi konusu üzerine çalışmıştır. Zucker da cinsel kimlik bozuklukları çalışma grubunun 

lideriydi. DSM kuruluna yaptıkları öneride beden bütünlüğü kimlik bozukluğu, hipercinsel bozukluk ve 

parafilik zorlayıcı bozukluk tanılarının oluşturulması talepleri reddedilmiştir.  

Diğer bir yandan da, DSM I, II, III, III-R, IV, IV-TR ve V boyunca sınıflandırılan tanı sayısı 

(128, 193, 228, 253, 383, 383, 541) giderek artmıştır (Blashfield ve ark., 2014). Tanı sayılarındaki bu 

artış bazı psikiyatristler ve araştırmacılar tarafından eleştiriye maruz kalmaktadır; çünkü psikiyatrik 

açıklamalar ve tanılamasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Tanılama ve sınıflandırma işlemlerine, 

insanların ruhsal bozuklukları anlamasına ve tedavi etmesine yardımcı olabilmek için yine kendileri 

tarafından uydurulmuş sınıflandırma kalıpları gözü ile bakılırsa pragmatik yaklaşım ile açıklama 

getirilmiş olur (Pickersgill, 2014). Bunun haricinde katı gerçekçi, adcı (nominalist), yapılandırmacı ve 

szazcı (Szazian) yaklaşımları da vardır. Buna bağlı olarak, DSM’e adeta bir kutsal kitap gözüyle 
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bakılmaması gerektiği de ifade edilmektedir (Karter, 2019). Psikiyatrik tanılama sürecinde ve var olan 

tanılara “kritik bir bilinç” ile yaklaşılması önerilmiştir (Kirschner, 2013).  

DSM %100 güvenilir midir? Peki değişmez midir? Tarihsel gelişimi gösteriyor ki değişebilirdir 

ve var olan durumun bir adım gerisinden gelmektedir. Öyle olmasaydı yeni sürümlere araştırmacılar ve 

psikiyatristler itiraz etmez, değişiklikler de yapılmazdı. Tanılar tartışılmaz; çıkarılmaz veya eklenmezdi. 

Veyahut artan tanı sayısına gelen eleştirilerde ilaç firmalarının gücü tartışılmazdı (Jutel, 2009). 

Psikiyatrik ilaçların geliştirilmesi ve satılması için tanıların gözden geçirildiği (Williams, Martin & 

Gabe, 2011) hatta belki de yaratıldığı (Pickersgill, 2014) görüşleri ortaya atılmazdı. Bu sebeplerden 

dolayı hem tanı yapan psikiyatristler hem de çalışma alanında bu tanıları isim ve sınıflandırma için 

kullanan diğer ruh sağlığı çalışanları için Kirschner’in (2013) ileri sunduğu kritik bilinç ile inceleme 

mantıklı bir öneri olabileceği düşünülmektedir.  

Okul Psikolojik Danışmanları İçin DSM Kullanımı 

Her ne kadar DSM psikiyatristler ve klinik psikologlar tarafından kullanılan bir el kitabı olsa da 

psikolojik danışmanlar ve daha özel alan olarak okul psikolojik danışmanlarını etkilemeyen veya onların 

çalışmalarından bağımsız bir kaynak değildir (Seligman, 1983).  Okul psikolojik danışmanları okullarda 

profesyonel bir yardım hizmeti olan psikolojik danışma veya rehberlik çalışmalarını yürütürken 

değerlendirme, müdahale, danışmanlık ve refere hizmetlerini aktif bir şekilde uygulamaktadırlar (Baker, 

1992’den aktaran Geroski, Rodgers & Breen, 1997). Bazen öğrencilere direkt olarak müdahalede 

bulunabildikleri gibi, bazı durumlarda psikiyatriste refere ederler ve daha sonrasında veliler için destek 

ve izleme çalışmasını sürdürmektedirler (Geroski, Rodgers & Breen, 1997). Yine erken yaşlarda oluşan 

ruhsal bozukluklar ve özel ihtiyaçların erken fark edilmesi için de okul psikolojik danışmanın DSM ve 

psikopatoloji bilgisine hakim olması oldukça önemli olduğu belirtilmektedir (Waldo, Brotherton, & 

Horswill, 1993). 

Okul dışı ruh sağlığı çalışanları ile süreci sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için okul 

psikolojik danışmanlarının refere süreç ve içeriği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir (Downing, 

Pierce & Woodruff, 1993). Ruhsal bozukluk tanısı alan öğrencilerin okul içinde güvenli bir ortama sahip 

olması bakımından da bu konu önem taşımaktadır. Okul psikolojik danışmanın psikopatoloji ve DSM 

hakkında bilgi sahibi olması ile; tanı alan öğrencinin tanısını doğru şekilde anlayabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca kapsamlı gelişimsel PDR programında olduğu gibi öğrencilerin okul sürecinde 

okul çalışanlarının hepsi dahildir (Yeşilyaprak, 2013). Öğrenciyi bütüncül şekilde gelişiminde 

destekleyebilmek için öğretmenler, yöneticiler ve diğer okul çalışanları da yeterli seviyede bilgi sahibi 

olmalıdırlar; fakat psikopatoloji üzerine böyle bir eğitimden geçmemektedirler. İşte tam da burada okul 

psikolojik danışmanı müşavirlik yaparak psikopatoloji ve DSM hakkındaki bilgileri diğer okul 

çalışanları ile paylaşmaktadır. Böylece okul çalışanları ve okul dışı ruh sağlığı uzmanları arasında bir 

iletişim sağlanabilir (Lockhart & Keys, 1998). Ve yine DSM ruh sağlığı çalışanları arasında da ortak bir 

dilin kullanılmasında yardımcı olabilir (Seligman, 1983; Hohenshil, 1993).  

Carlson ve Kees (2013) okul psikolojik danışmanlarının DSM tanısı almış öğrencilerle 

görüşmeler yapmakta zorlanma yaşayabildiklerini bulmuştur. Yaşanan zorlanmanın seviyesi ise eğitim 

programında psikopatoloji ve psikiyatrik tanılar hakkında alınan eğitim seviyesi ile ilişkilidir. Burada 

okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için psikolojik 

danışmanlık eğitiminde psikopatoloji üzerine verilen derslerin ne kadar mühim olduğu görülmektedir. 

Ayrıca okul psikolojik danışmanları birinci elden DSM hakkında bilgi sahibi olduklarında, bir öğrenciyi 

ne zaman refere etmeleri gerektiğine daha rahat karar vermektedirler (Hohenshil, 1992).  

Psikolojik danışmanların eğitiminde yer alan bu ilgili dersler için, DSM’i meslek hayatlarında 

nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerine odaklanılmalıdır. Amaç asla DSM’i kullanarak bir etiket 

oluşturmak değildir. Tam tersi danışanın zihin dünyasına girebilmek ve onu anlamak için 

kullanılabilecek araçlardan biridir (Hohenshil, 1993). Bu bakımdan psikolojik danışmanların eğitimi 

sürecinden psikopatoloji bilgisi ve DSM kullanımı için bilgilendirme ve farkındalığın kazandırılması 

için ders içeriklerinde yer verilebilecektir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitimlerinde de 

yer verilmesi önerilmektedir.  
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Özet 
Bu araştırmada beden eğitimi ve spor dersinde düzenli eğitsel oyun oynayan ve oynamayan öğrencilerin 

fiziksel uygunluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2021- 2022 yılında Hatay ilindeki U. B. Çok 

Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini ise 

düzenli eğitsel oyun oynayan 49 deney grubu (19 Kadın, 30 Erkek) ve düzenli eğitsel oyun oynamayan 56 kontrol 

grubu (19 kadın, 37 erkek) olmak üzere toplam 105 gönüllü katılımcı oluşturmuştur.Veri toplama aracı olarak 

Ortaöğretim düzeyindeki çocuklar için fiziksel uygunluk testleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırma 

örneklemindeki öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek amacıyla öncelikle “vücut ağırlığı ve boy 

ölçümü” yapılmıştır. Bunun yanında araştırmada; “mekik, şınav ve esneklik testleri” yapılmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS 21.0 paket programından yararlanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma verilerinin 

analizinde yüzde (%), frekans dağılımlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Deney ve kontrol 

grubunun ön ve son testleri arasındaki farklılığı bulmak için paired t, cinsiyet ve sınıf değişkenleri için Independent 

Samples testleri uygulanmıştır.Analiz sonucuna göre, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin fiziksel 

uygunluk parametrelerinde ön ve son test ölçümlerinde birbirine yakın değerler olduğu gözlemlenmektedir. 

Cinsiyet değişkeni incelendiğinde deney grubu ve kontrol grubu kadın katılımcılar ile erkek katılımcılar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p>0,05). Söz konusu farklılık erkek katılımcılar lehine 

gerçekleşmiştir. Bölüm değişkeni incelendiğinde deney grubunda Kilo ve Boy parametrelerinde ön test ve son test 

ölçümlerinde 10. Sınıflar lehine anlamlı farklılık görülürken, kontrol grubunda Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve 

Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde 9. Sınıflar lehine anlamlı fark olduğu tespit 

edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak, çalışmaya dahil edilen bireylerin gelişim çağında olmaları ve deney grubuna 

uygulanan eğitsel oyun etkinliklerinin yanı sıra her iki grupta yer alan bireylerin beden eğitimi ve spor dersini 

almalarının etkisi ile eğitsel oyunların gelişime olan katkısı kısmen gözlemlenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar 

EXAMINATION OF PHYSICAL FITNESS LEVELS OF REGULAR 

EDUCATIONAL GAMES AND NON-GAME STUDENTS 

Abstract 
In this study, it was aimed to examine the physical fitness levels of students who regularly play and do 

not play educational games in physical education and sports classes. The research was carried out on students 

studying at U. B. Multi-Program Anatolian High School in Hatay province in 2021-2022. The sample of the study 

consisted of a total of 105 volunteer participants, 49 of whom were in the experimental group (19 females, 30 

males) who played educational games regularly and 56 in the control group (19 females, 37 males) who did not 

mailto:mrymltn@hotmail.com
mailto:ksevim3896@gmail.com
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play regular educational games. Physical fitness tests for secondary school children were used as data collection 

tool. In this direction, in order to determine the physical fitness levels of the students in the research sample, first 

of all, "body weight and height measurement" was carried out. Besides, in the research; “sit-ups, push-ups and 

flexibility tests” were performed. Statistical analyzes were made using the SPSS 21.0 package program. In the 

analysis of the research data, descriptive statistics regarding percentage (%) and frequency distributions were 

made. Independent Samples tests were applied for paired t, gender and class variables to find the difference 

between the pre-test and post-tests of the experimental and control groups. According to the results of the analysis, 

it is observed that the physical fitness parameters of the students in the experimental and control groups have close 

values in the pre- and post-test measurements. When the gender variable was examined, it was determined that 

there was a statistically significant difference between the male and female participants in the experimental and 

control groups (p>0.05). The said difference was in favor of male participants. When the department variable was 

examined, there was a significant difference in favor of the 10th grades in the pre-test and post-test measurements 

of the Weight and Height parameters in the experimental group, while there was a significant difference in favor 

of the 9th grades in the pre-test and post-test measurements of the Shuttle, Sit Reach Test Right and Sit Reach Test 

Left parameters in the control group. determined (p>0.05). As a result, the contribution of educational games to 

development can be partially observed due to the fact that the individuals included in the study are in the 

developmental age and the educational game activities applied to the experimental group, as well as the effect of 

the individuals in both groups taking physical education and sports lessons. 

Keywords: Physical Fitness, Educational Games 

1. GİRİŞ 

 Günümüzde ailelerin nihai amacı çocuklarının akademik başarıları üzerine kuruludur. 

Akademik uğraşlar dışında gerçekleştirilen etkinliklere çok sıcak bakmayan ebeveynler, hareket ve 

oyun gibi etkinliklerin akademik öğrenimlerle paralel bir şekilde çocukların bütünsel gelişimine katkı 

sağladığı gerçeğini göz ardı etmektedirler. Her yaştan bireylerin ilgi düzeylerine göre hazırlanan çeşitli 

hareket ve oyun etkinlikleri bireyleri bedensel, zihinsel ve sosyal yönden olumlu etkilemektedir. 

Bireyin kendini ifade etmek için kullandığı en ilkel davranış hareket olarak tanımlanabilir. Çocuklar 

hareketler eşliğinde çevresini ve dünyayı tanımaya çalışırlar, bu hareketlilik oyun ile birleştiği zaman 

daha ilgi çekici ve öğretici olmaya başlar.  

Çocukların gelişimlerinin her alanında oyun yer almaktadır. Çocuklar yaşamları boyunca 

ihtiyaçları olan bilgi, beceri, tutum ve davranışları oyun oynarken istemsiz olarak öğrenirler. Oyun 

esnasında çocukların kişilikleri daha net olarak kendini gösterir ve gelişim gösterir. Oyun oynarken 

iletişim, yardımlaşma, alışkanlık ve deneyim kazanma gibi birçok kavramı öğrenir, benimser ve 

pekiştirir. Oyun, belirli bir hedefe uygun olarak fiziksel ve zihinsel becerilere göre uygun bir yer ve 

zaman içerisinde, kendine özgü kuralları olan, zeka ve beceriyi geliştirmeyi amaçlayan ve sosyal uyumu 

beraberinde getiren, aynı zamanda eğlendiren etkinliklerdir (Çoban ve Nacar, 2015). İnsan oyun 

oynayan bir varlıktır. Bu özellik onda bir yatkınlık, bir olanak, somutlaştırılacak bir güç olarak 

bulunmaktadır. Bir oyun ortamında günlük yaşamın ne yasaları ne de gereksinmeleri geçerlidir. İnsan, 

oyun içinde kendi benliğiyle değil başka bir benlik içinde bulunmaktadır. Çünkü ilgi konusu olan sadece 

oyunun kendisidir (Erdemli, 2002). Oyunlarla zenginleştirilip, çeşitlendirilen öğrenmenin daha etkin ve 

kalıcı olmasıyla birlikte eğitsel oyunların varlığı eğitimde yaygınlaşmaya başlamıştır (Öz Pektaş, 2017).  

Eğitsel oyunlar, öğrencilerin fiziksel, duyuşsal ve bilişsel özelliklerini geliştirmeyi hedefleyen 

ve içeriğinde eğlence ve ilgi etmenleri barındıran eğitimsel özelliklere sahip faaliyetler bütünüdür 

(Aykaç, 2005). Eğitsel oyunlar, öğretim sürecinin daha verimli geçmesi ve belirlenen kazanımlara 

erişmede öğrenci ve öğretmen açısından önemli bir öğretim tekniğidir. Öğrenci bakımından 

değerlendirmek gerekirse eğitsel oyunlar, stabil ders modunu kurtaran, öğrenci odak süresini ve 

motivasyon düzeyini arttıran, öğrenciye yaparak-yaşayarak öğrenme imkanı, eğlenirken öğrenme - 

öğrenirken eğlenme ve tüm bunların yanı sıra kalıcı öğrenmeye katkı sağlayan önemli bir öğretim 

tekniğidir. Öğretmen bakımından değerlendirilecek olursa eğitsel oyunlar, öğrenciyi derse aktif olarak 
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katma ve öğretim sürecinde öğrencilerle birlikte eğlenerek öğretme, çeşitli oyun türleriyle öğrencilerin 

farklı zeka alanlarına kolayca hitap edebilme, bireysel farklılıkları değerlendirebilme,  gibi önemli 

fırsatlar sunmaktadır. (Hazar ve Altun, 2018). Eğitim sürecinde eğitsel oyun oynatmanın, öğrencilerin 

duyuşsal alanına direkt hitap etmesi ve dikkatlerini çekmesi, eğitim sürecine katılımlarını artırmaktadır. 

Lise öğrencilerinin oyuna katılma istekleri de oyun bağlamında gerekli hareketlerin istekli bir şekilde 

yapılmasına zemin hazırlamaktadır. Eğitsel oyunlarda yer alan hareketler öğrencilerin günlük hayatta 

daha önce kullanılan ve kullanılmayan motor becerilerine de hitap edebileceğinden fiziksel uygunluk 

karnelerinde yer alan hareketlerin uygulanırken hazırbulunuşluklarının sağlanmasına imkân 

sağlayabilmektedir. Sınıf içinde ve dışında uygulanan eğitsel oyunlar öğrencilerin performanslarına, 

yeteneklerine ve fiziksel uygunluk kapasitelerine katkı sağlamaktadır. 

Fiziksel aktivite yapabilme yeteneği fiziksel uygunluk olarak tanımlanabilir. Sağlık ve günlük 

yaşam için gerekliliği artarak devam eden dinamik bir yapıya sahiptir (Şişli 2018). Fiziksel uygunluk, 

insan vücudunun olabildiğince az efor harcayarak, etkili bir şekilde çalışabilme kapasitesine denir. 

Fiziksel uygunluk, bireyin hareketlerini verimli bir şekilde yaparak, fiziksel dayanıklılığı ve kondisyon 

durumunu göstermektedir (Zorba ve Saygın 2017). Bireylerin içinde bulundukları aktiviteler ve değişen 

yaşam tarzlarının da etkisi ile kendilerini psikolojik anlamda fiziksel olarak mutlu hissetmeleri ile iç içe 

bir konu olarak nitelendirilen fiziksel uygunluk, yapılan aktivite çeşitleri ve antrenman seviyeleri ile 

sağlık konuları doğrudan bağlantılıdır. Fiziksel uygunluk düzeyini etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır, bu faktörlerin başında; kalıtsal faktörler, yaşam tarzları ve çevre etkisinden söz etmek 

mümkündür. Bu faktörlerin her birisi diğerini etkileyen unsurlardan oluşmaktadır (Turan ve ark. 2004). 

Bu açıklamalar ışığında beden eğitimi ve spor dersinde düzenli eğitsel oyun oynayan ve 

oynamayan öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini ele almak önem arz etmektedir. Bu konuda 

yapılacak diğer çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, beden 

eğitimi ve spor dersinde düzenli eğitsel oyun oynayan ve oynamayan öğrencilerin fiziksel uygunluk 

düzeylerini incelemektir. Bu doğrultuda düzenli olarak eğitsel oyun oynayan lise öğrencilerinin 

oynamayanlara göre fiziksel uygunluk düzeylerinde herhangi bir farklılık meydana gelip gelmediği 

araştırmaktır.  

YÖNTEM 

2.1.Araştırma Modeli 

Araştırma modeli nicel araştırma metotlarından ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 

modeline göre tasarlanmıştır.  

Deneysel bir araştırmada, incelenen değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkileri hakkında bir 

kanıya varmak için kullanılan yöntemdir. Bu araştırma yöntemlerinin planlama aşaması kolay ve hızlı 

olan ancak yürütülmesi zor ve zaman olan bir yöntemdir. Bu araştırma yöntemi tam ve yarı deneysel 

olmak üzere iki temele ayrılabilir ve bu ayrımın temel etmeni yapılacak deneydeki grupların rastgele 

oluşturulup oluşturulmaması ile ilgilidir. (Karamustafaoğlu, Aydoğdu ve Bülbül, 2017) 

 Deneysel Araştırma: Kısaca araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı 

değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalardır. Deneysel desenlerde temel amaç 

değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmektir. Değişkenler neden sonuç ilişkisi 

içinde bulunuyorsa bu durum bağımsız ve bağımlı değişken olarak sınıflandırılmaktadır. Bağımsız 

Değişken (X); araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkendir. Bağımlı 

Değişken (Y); üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Bağımsız değişken olası 

neden, bağımlı değişken ise olası sonuçtur (Büyüköztürk ve ark. 2012). 

2.2.Evren ve Örneklem 
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Araştırmanın evrenini Hatay ilindeki U. B. Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma grubunu ise aynı lisede bulunan öğrencilerden tesadüfi yöntemle 

seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda düzenli eğitsel oyun oynayan 49 deney grubu (19 

Kadın, 30 Erkek) ve düzenli eğitsel oyun oynamayan 56 kontrol grubu (19 kadın, 37 erkek) olmak üzere 

105 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

Basit tesadüfi örnekleme olarak da adlandırılan basit rassal örnekleme evreni oluşturan her 

birimin örneklem içinde yer alma olasılığına eşittir. Bir başka deyişle her birim eşit seçilme sansına 

sahiptir ve bir birimin seçimi diğerlerinin seçilmesini etkilememektedir (Altunışık ve ark, 2005). 

Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler, frekans ve yüzde değerleri 

 

Tablo 1’de Deney ve Kontrol grubunda yer alan katılımcıların cinsiyet ve sınıf dağılımları belirtilmiştir. 

Cinsiyet dağılımına göre frekans (N) tablosu incelendiğinde; Deney grubunda yer alan katılımcıların 

%38.8’i kadın, %61.2’si erkek, Kontrol grubunda yer alan katılımcıların %33.9’u kadın, %66.1’i 

erkektir. Sınıf dağılımına baktığımızda ise Deney grubunda yer alan katılımcıların %71.4’ünün 9. Sınıf, 

%28.6’sının 10. Sınıf, Kontrol grubunda yer alan katılımcıların %58.9’unun 9. Sınıf, %41.1’inin 10. 

Sınıf bünyesinde eğitim aldığı görülmektedir. 

2.3.Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak Ortaöğretim düzeyindeki çocuklar için fiziksel uygunluk testleri 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırma örneklemindeki öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini 

belirlemek amacıyla öncelikle “vücut ağırlığı ve boy ölçümü” yapılmıştır. Bunun yanında araştırmada; 

“mekik, şınav ve esneklik testleri” yapılmıştır. Bu ölçüm ve testlere ilişkin açıklamalara aşağıda yer 

verilmiştir. 

2.3.1.Mekik Testi 

Malzeme: Egzersiz minderi, kronometre, düdük. Öğrencilerin yere uzanmaları için jimnastik 

minderi kullanılmıştır. Öğrencilere hareketi 3 saniyede bir yapabilmeleri için sinyal sesi verilmiştir. 

Ritme uygun ve doğru açıda yapılan mekik hareketi kayıt altına alınmıştır. 

Uygulama: Her 3 saniyede bir mekik çekecek şekilde, bacaklar 140º ye yakın bir açıyla 

bükülerek birbirinden ayrı tutulur topuklar yerden kalkmamalıdır, kollar yanda düz, yere 38 paralel avuç 

içi yere bakacak şekilde olmalıdır. Ellerle yerden destek alınmadan ve sırt üstü yatar pozisyonda test 

uygulanır ve öğrencinin ayakları uygulayıcı tarafından sabitlenir. 

2.3.2. Şınav Testi 

 Malzeme: Egzersiz minderi ve kronometre.  

Uygulanma: Öğrenci yüzü yere dönük, elleri omuz genişliğinde açık, parmakları düz ve avuç 

içleri yere değecek şekilde konumlanır. Bu esnada bacaklar çok az açık ve gergin, ayak parmak uçları 

 Değişken Frekans (n) Yüzde (%) Toplam 

D
en

ey
 

G
ru

b
u

 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

19 

30 

38.8 

61.2 
49 

Sınıf 
9. Sınıf 

10. Sınıf 

35 

14 

71.4 

28.6 
49 

K
o

n
tr

o
l 

G
ru

b
u

 

 

Cinsiyet 

 

Kadın 

Erkek 

19 

37 

33.9 

66.1 
56 

Sınıf 
9. Sınıf 

10. Sınıf 

33 

23 

58.9 

41.1 
56 
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yere temas edecek şekilde pozisyon alır. Öğrenci şınav sırasında kollarını kullanarak dirsekleri 90 

derecelik açıya gelene ve omuzlar yere paralel olana kadar vücudunu yere yaklaştırmalıdır. Bu işlem 

mümkün olduğu kadar çok tekrarlanır. Önerilen hareket temposu 3 saniyede de bir şınav olmalıdır. Şınav 

esnasında vücut tamamen dik tutulmalıdır. 

2.3.3 Esneklik Testi 

Malzeme: 30 cm yüksekliğinde bir sehpa, 30 cm’lik bir cetvel ve bant. 

 Uygulama: 30 cm’lik cetvel sehpa üzerine 0 yazan ucu deneğe bakacak şekilde 23 cm den 

itibaren yapıştırılır. Öğrencinin bir ayağı ölçüm sehpasına dayanır, diğer ayak tabanı yerde, bacağı ise 

dizden bükülü olacak şekilde pozisyon alır. Öğrenci avuç içleri yere bakacak şekilde ellerini üst üste 

koyarak yavaş ve kontrollü bir şekilde öne doğru cetvel üzerine esner. Bu işlem sağ ve sol ayakta 2 kez 

uygulanır ve en iyi uygulama sonucu kayıt altına alınır. Diğer ayak içinde aynı işlem tekrarlanır. 

Değerlendirme: Her bir ayakta 2 kez uygulanan test sonucunda en iyi sonuç kayıt altına alınır. 

2.3.4.Boy Uzunluğu 

Malzeme: Metre ve bant.  

Uygulama: Öğrenciler, boy uzunluğu ölçümleri alınırken, ayakları çıplak bir şekilde, ağırlığı iki 

ayağına eşit dağıtılmış, topuklar birleşik ve stadiometreye temasta, baş frankfort planında, kollar 

omuzlardan yanlara sarkıtılmış durumdadır. Öğrencilerden ölçüm sırasında derin bir nefes alması, dik 

pozisyonda topukları yerden kaldırmadan durması istenmiş ve boy uzunluğu ölçülerek kayıt edilmiştir. 

 Değerlendirme: Öğrencilerin boy uzunlukları “cm” olarak belirlenir. 

2.3.5.Vücut Ağırlığı Ölçümü 

Malzeme: Vücut ağırlığı 0.01 kg hassasiyete sahip sinbo marka elektronik tartı ile belirlenmiştir.  

Uygulama: Öğrencilerin vücut ağırlıkları, ayakları çıplak ve üzerinde ağırlığı etkilemeyecek 

spor kıyafetler ile standart tekniklere göre ölçülmüştür.  

Değerlendirme: Öğrencilerin ağırlıkları “kg” olarak belirlenir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Eğitsel oyunların fiziksel uygunluk düzeylerine etkisinin inceleneceği bu çalışmada, deneysel 

modellerden ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır.Çalışmaya katılan tüm deneklere 

yapılacak testler, yaklaşık olarak 12 haftalık eğitsel oyun ve egzersiz programına başlamadan bir hafta 

öncesinde (ön test) ve eğitsel oyun egzersiz programı bittikten bir hafta sonra (son test) olmak üzere 2 

kez uygulanmıştır.Deney grubundaki öğrencilere düzenli olarak eğitsel oyunlar oynatılmıştır.Eğitsel 

oyunlar her hafta farklı bir oyun olacak şekilde planmış olup her oyun 3 tekrardan oluşmaktadır. 

Oyunlarla öğrencilerin farklı yaşları doğrultusunda belirlenerek farklı motorik özellikleri geliştirecek 

nitelikte uygulanmıştır 

2.5. Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programından yararlanılarak istatistiksel analizler 

yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde (%), frekans dağılımlarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler yapılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön ve son testleri arasındaki farklılığı bulmak için 

paired t, cinsiyet ve sınıf değişkenleri için Independent Samples testleri uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 2. Deney grubu ön ve son test paired testi sonuçları 
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Parametreler Ölçümler N Min. Max. �̅� S t p 

Kilo 
Ön Test 49 34.00 70.00 50.02 8.06 

-6.402 .000 
Son Test 49 38.00 81.00 54.91 9.79 

Boy 
Ön Test 49 140.00 176.00 161.95 8.15 

-2.654 .011 
Son Test 49 146.00 177.00 162.95 8.30 

Şınav 
Ön Test 49 6.00 28.00 13.79 5.62 

-.868 .390 
Son Test 49 5.00 33.00 14.53 7.31 

Mekik 
Ön Test 49 10.00 60.00 23.28 9.69 

-3.900 .000 
Son Test 49 8.00 73.00 28.08 11.26 

Otur Uzan Testi 

Sağ 

Ön Test 49 23.00 28.00 25.12 1.33 
-1.948 .057 

Son Test 49 20.00 30.00 25.81 2.61 

Otur Uzan Testi Sol 
Ön Test 49 23.00 29.00 25.51 1.20 

-1.495 .141 
Son Test 49 20.00 30.00 26.04 2.50 

 Tablo 2’de Deney grubunda yer alan katılımcıların fiziksel uygunluk parametrelerinin ön test 

ve son test ölçümlerine ilişkin sonuçları verilmiştir. Tablo incelendiğinde fiziksel uygunluk 

parametrelerinde; Kilo (t= -6.402; p<.05), Boy (t= -2.654; p<.05), Mekik (t= -3.900; p<.05) ve Otur 

Uzan Testi Sağ (t= -1.948; p<.05) parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılığa rastlanırken, Şınav (t= -.868; p>.05) ve Otur Uzan Testi Sol (t= -1.495; p>.05) 

parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 

Tablo 3. Kontrol grubu ön ve son test paired testi sonuçları 

Parametreler Ölçümler N Min. Max. �̅� S t p 

Kilo 
Ön Test 56 40.00 62.00 50.71 6.81 

-5.361 .000 
Son Test 56 26.00 70.00 54.67 8.25 

Boy 
Ön Test 56 142.00 178.00 162.23 7.89 

-7.835 .000 
Son Test 56 142.00 180.00 164.26 8.55 

Şınav 
Ön Test 56 10.00 26.00 17.01 4.44 

1.009 .318 
Son Test 56 6.00 31.00 16.26 6.92 

Mekik 
Ön Test 56 16.00 40.00 25.48 4.24 

-5.226 .000 
Son Test 56 16.00 60.00 30.46 7.56 

Otur Uzan Testi 

Sağ 

Ön Test 56 19.00 29.00 23.87 2.00 
-8.367 .000 

Son Test 56 23.00 30.00 26.87 2.05 

Otur Uzan Testi Sol 
Ön Test 56 19.00 30.00 23.53 2.22 

-8.762 .000 
Son Test 56 23.00 30.00 26.83 2.09 

 Tablo 3’te Kontrol grubunda yer alan katılımcıların fiziksel uygunluk parametrelerinin ön test 

ve son test ölçümlerine ilişkin sonuçları verilmiştir. Tablo incelendiğinde fiziksel uygunluk 

parametrelerinde; Kilo (t= -5.361; p<.05), Boy (t= -7.835; p<.05), Mekik (t= -5.226; p<.05),  Otur Uzan 

Testi Sağ (t= -8.367; p<.05), ve Otur Uzan Testi Sol (t= -8.762; p<.05)  parametrelerinde ön ve son test 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanırken, Şınav (t= 1.009; p>.05) 

parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 

Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre Deney grubu ön ve son test Independent Samplestesti sonuçları 

Parametreler Ölçümler Cinsiyet N �̅� S sd t p 

 

Kilo 

Ön Test 
Kadın 19 46.26 6.48 

47 

-2.768 .008 
Erkek 30 52.40 8.15 

Son Test 
Kadın 19 52.26 9.05 

-1.532 .132 
Erkek 30 56.60 10.01 

Boy 

Ön Test 
Kadın 19 156.89 4.64 

47 

-3.948 .000 
Erkek 30 165.16 8.32 

Son Test 
Kadın 19 157.15 4.07 

-4.653 .000 
Erkek 30 166.63 8.23 
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Şınav 

Ön Test 
Kadın 19 9.05 2.48 

47 

-6.327 .000 
Erkek 30 16.80 4.94 

Son Test 
Kadın 19 8.31 1.79 

-6.418 .000 
Erkek 30 18.46 6.71 

Mekik 

Ön Test 
Kadın 19 16.68 5.26 

47 

-4.482 .000 
Erkek 30 27.46 9.58 

Son Test 
Kadın 19 19.84 4.37 

-4.985 .000 
Erkek 30 33.30 11.20 

Otur Uzan Testi Sağ 

Ön Test 
Kadın 19 24.63 1.16 

47 

-2.126 .039 
Erkek 30 25.43 1.35 

Son Test 
Kadın 19 24.78 2.12 

-2.277 .027 
Erkek 30 26.46 2.72 

Otur Uzan Testi Sol 

Ön Test 
Kadın 19 25.05 .91 

47 

-2.189 .034 
Erkek 30 25.80 1.29 

Son Test 
Kadın 19 25.21 2.01 

-1.893 .064 
Erkek 30 26.56 2.67 

 Tablo 4’da Deney Grubu katılımcılarının cinsiyet değişkenine göre fiziksel uygunluk 

parametrelerinin ön test ve son test ölçümlerine ilişkin sonuçları verilmiştir. Tabloya göre, fiziksel 

uygunluk parametrelerinden Boy, Şınav, Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve Otur Uzan Testi Sol 

parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde, Kilo parametresinde ise ön test ölçümünde erkekler 

lehine anlamlı farklılığın (p< 0,05) olduğu görülürken, Kilo parametresi son test ölçümlerinde herhangi 

bir farklılık (p> 0,05) görülmemektedir. 

Tablo 5. Cinsiyet değişkenine göre kontrol grubu ön ve son test Independent Samples testi sonuçları  

Parametreler Ölçümler Cinsiyet N �̅� S sd t p 

 

Kilo 

Ön Test 
Kadın 19 46.26 5.61 

54 

-3.938 .000 
Erkek 37 53.00 6.27 

Son Test 
Kadın 19 50.26 9.33 

-3.084 .003 
Erkek 37 56.94 6.69 

Boy 

Ön Test 
Kadın 19 156.36 6.88 

54 

-4.677 .000 
Erkek 37 165.24 6.63 

Son Test 
Kadın 19 157.78 7.87 

-4.812 .000 
Erkek 37 167.59 6.86 

Şınav 

Ön Test 
Kadın 19 12.63 1.86 

54 

-7.482 .000 
Erkek 37 19.27 3.61 

Son Test 
Kadın 19 9.52 3.53 

-7.284 .000 
Erkek 37 19.72 5.54 

Mekik 

Ön Test 
Kadın 19 21.42 2.45 

54 

-7.047 .000 
Erkek 37 27.56 3.36 

Son Test 
Kadın 19 24.84 6.19 

-4.680 .000 
Erkek 37 33.35 6.56 

Otur Uzan Testi Sağ 

Ön Test 
Kadın 19 22.68 2.16 

54 

-3.485 .001 
Erkek 37 24.48 1.64 

Son Test 
Kadın 19 26.10 2.10 

-2.068 .043 
Erkek 37 27.27 1.93 

Otur Uzan Testi Sol 

Ön Test 
Kadın 19 22.31 2.51 

54 

-3.176 .002 
Erkek 37 24.16 1.78 

Son Test 
Kadın 19 26.15 2.03 

-1.777 .081 
Erkek 37 27.18 2.06 

 Tablo 5’de Kontrol Grubu katılımcılarının cinsiyet değişkenine göre fiziksel uygunluk 

parametrelerinin ön test ve son test ölçümlerine ilişkin sonuçları verilmiştir. Tabloya göre, 

fiziksel uygunluk parametrelerinden Kilo, Boy, Şınav, Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve Otur 
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Uzan Testi Sol parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde erkekler lehine anlamlı 

farklılığın (p< 0,05) olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Sınıf değişkenine göre Deney grubu ön ve son test IndependentSamples testi sonuçları 

Parametreler Ölçümler Sınıf N �̅� S sd t p 

 

Kilo 

Ön Test 
9. Sınıf 35 47.85 6.95 

47 

-3.249 .002 
10. Sınıf 14 55.42 8.35 

Son Test 
9. Sınıf 35 53.34 9.57 

-1.824 .075 
10. Sınıf 14 58.85 9.54 

Boy 

Ön Test 
9. Sınıf 35 160.17 8.02 

47 

-2.562 .014 
10. Sınıf 14 166.42 6.86 

Son Test 
9. Sınıf 35 161.48 8.05 

-2.026 .048 
10. Sınıf 14 166.64 8.02 

Şınav 

Ön Test 
9. Sınıf 35 13.51 5.81 

47 

-.550 .585 
10. Sınıf 14 14.50 5.25 

Son Test 
9. Sınıf 35 14.02 7.41 

-.757 .453 
10. Sınıf 14 15.78 7.17 

Mekik 

Ön Test 
9. Sınıf 35 23.28 10.66 

47 

.000 1.00 
10. Sınıf 14 23.28 7.06 

Son Test 
9. Sınıf 35 27.54 12.27 

-.525 .602 
10. Sınıf 14 29.42 8.48 

Otur Uzan Testi Sağ 

Ön Test 
9. Sınıf 35 25.11 1.30 

47 

-.067 .947 
10. Sınıf 14 25.14 1.46 

Son Test 
9. Sınıf 35 25.45 2.53 

-1.539 .130 
10. Sınıf 14 26.71 2.70 

Otur Uzan Testi Sol 

Ön Test 
9. Sınıf 35 25.45 1.19 

47 

-.482 .632 
10. Sınıf 14 25.64 1.27 

Son Test 
9. Sınıf 35 25.68 2.41 

-1.592 .118 
10. Sınıf 14 26.92 2.61 

 Tablo 6’da Deney Grubu katılımcılarının sınıf değişkenine göre fiziksel uygunluk 

parametrelerinin ön test ve son test ölçümlerine ilişkin sonuçları verilmiştir. Tabloya göre, fiziksel 

uygunluk parametrelerinden Kilo ve Boy parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde 10. Sınıflar 

lehine anlamlı farklılığın (p< 0,05) olduğu görülürken, Şınav, Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve Otur Uzan 

Testi Sol parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde herhangi bir farklılık (p> 0,05) 

görülmemektedir. 

Tablo 7. Sınıf değişkenine göre kontrol grubu ön ve son test Independent Samples testi sonuçları 

Parametreler  Ölçümler Sınıf N �̅� S sd t p 

 

Kilo 

Ön Test 
9. Sınıf 33 49.96 6.69 

54 

-.979 .332 
10. Sınıf 23 51.78 6.59 

Son Test 
9. Sınıf 33 54.90 8.03 

.248 .805 
10. Sınıf 23 54.34 8.72 

Boy 

Ön Test 
9. Sınıf 33 161.45 7.83 

54 

-.881 .382 
10. Sınıf 23 163.34 8.03 

Son Test 
9. Sınıf 33 163.78 8.60 

-.500 .619 
10. Sınıf 23 164.95 8.62 

Şınav 

Ön Test 
9. Sınıf 33 17.15 4.41 

54 

.267 .790 
10. Sınıf 23 16.82 4.57 

Son Test 
9. Sınıf 33 15.60 6.82 

-.855 .397 
10. Sınıf 23 17.21 7.10 

Mekik 

Ön Test 
9. Sınıf 33 26.60 4.67 

54 

1.768 .083 
10. Sınıf 23 24.30 3.28 

Son Test 
9. Sınıf 33 30.60 6.58 

.166 .868 
10. Sınıf 23 30.26 8.94 

Otur Uzan Testi Sağ Ön Test 9. Sınıf 33 24.72 1.94 54 4.387 .000 
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10. Sınıf 23 22.65 1.40 

Son Test 
9. Sınıf 33 26.78 1.99 

-.377 .708 
10. Sınıf 23 27.00 2.17 

Otur Uzan Testi Sol 

Ön Test 
9. Sınıf 33 24.57 2.04 

54 

5.037 .000 
10. Sınıf 23 22.04 1.52 

Son Test 
9. Sınıf 33 26.78 1.98 

-.218 .828 
10. Sınıf 23 26.91 2.29 

 Tablo 7’de Kontrol Grubu katılımcılarının Sınıf değişkenine göre fiziksel uygunluk 

parametrelerinin ön test ve son test ölçümlerine ilişkin sonuçları verilmiştir. Tabloya göre, fiziksel 

uygunluk parametrelerinden Mekik (t=1.768; p<.05), Otur Uzan Testi Sağ (t=4.387; p<.05) ve Otur 

Uzan Testi Sol (t=5.037; p<.05), parametrelerinde ön test ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Söz konusu farklılık 9. Sınıflar lehine gerçekleşmiştir. Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve 

Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde son test ölçümlerinde, Kilo, Boy ve Şınav parametrelerinde ön 

test ve son test ölçümlerinde herhangi bir farklılık (p> 0,05) görülmemektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma da, 12 haftalık eğitsel oyun etkinliklerine katılan ve katılmayan öğrencilerin öncesi 

ve sonrası fiziksel uygunluk düzeyleri arasındaki farklılığa bakılmıştır. Bunun yanı sıra düzenli olarak 

oyun oynayan lise öğrencilerinin oynamayanlara göre fiziksel uygunluk düzeylerinde herhangi bir 

farklılık meydana gelip gelmediği araştırılmıştır. Literatürde, eğitsel oyunlar etkilerinin çok boyutlu 

olduğu vurgulanmaktadır. Bir eğitsel oyun etkinliği bireylerde aynı anda bir çok gelişim alanına hitap 

etmektedir, buda eğitsel oyunları gelişim açısından önemli bir araç haline getirmektedir. 

 Yaptığımız araştırmada, deney grubu katılımcıları Kilo ön test ortalaması 50.02±8.06, 

son test ortalaması 54.91±9.79, Boy ön test ortalaması 161.95±8.15, son test ortalaması 162.95±8.30, 

Şınav ön test ortalaması 13.79±5.62, son test ortalaması 14.53±7.31, Mekik ön test ortalaması 

23.28±9.69, son test ortalaması 28.08±11.26, Otur Uzan Testi Sağ ön test ortalaması 25.12±1.33, son 

test ortalaması 25.81±2.61, Otur Uzan Testi Sol ön test ortalaması 25.51±1.20, son test ortalaması 

26.04±2.50, ortalama değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Fiziksel uygunluk parametrelerinde, Kilo, 

Boy, Mekik ve Otur Uzan Testi Sağ parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılığa rastlanırken, Şınav ve Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde ön ve son test değerleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 

 Kontrol grubu katılımcıları Kilo ön test ortalaması 50.71±6.81, son test ortalaması 

54.67±8.25, Boy ön test ortalaması 162.23±7.89, son test ortalaması 164.26±8.55, Şınav ön test 

ortalaması 17.01±4.44, son test ortalaması 16.26±6.92, Mekik ön test ortalaması 25.48±4.24, son test 

ortalaması 30.46±7.56, Otur Uzan Testi Sağ ön test ortalaması 23.87±2.00, son test ortalaması 

26.87±2.05, Otur Uzan Testi Sol ön test ortalaması 23.53±2.22, son test ortalaması 26.83±2.09, ortalama 

değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir. Fiziksel uygunluk parametrelerinde; Kilo, Boy, Mekik, Otur Uzan 

Testi Sağ ve Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılığa rastlanırken, Şınav parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Selçuk (2013) 11-13 yaş grubu erkek yüzücülerde 12 haftalık 

terabant antrenmanlarının bazı motorik özellikler ile yüzme performansına etkilerini belirlediği 

araştırmasında, yüzme-terabant ve yüzme grubu sporcuların hem şınav hem de mekik çekme 

değerlerinde anlamlı bir gelişme tespit ettiğini kontrol grubu sporcularda ise bu parametreler yönünden 

herhangi bir farklılık gözlenmediğini açıklamıştır. 

 Elde edilen bulgulara göre deney grubunda yer alan katılımcıların fiziksel uygunluk 

parametrelerinde; Kilo, Boy, Mekik ve Otur Uzan Testi Sağ parametrelerinde ön ve son test değerleri 
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arasında, kontrol grubunda yer alan katılımcıların ise fiziksel uygunluk parametrelerinde; Kilo, Boy, 

Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde ön ve son test değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Saygın ve ark. (2005)’de yapmış oldukları 

çalışmalarında deney ve kontrol grubu ön test değerleri arasında, kavrama kuvveti parametresinde 

anlamlı farklılık bulunurken, diğer tüm değişkenlerde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Deney ve 

kontrol grubu son test değerleri arasında, bacak kuvveti parametrelerinde, maks. VO2, dikey sıçrama, 

anaerobik güç, esneklik, beden kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesi parametrelerinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Ocak ve Tortop (2013)’ün yapmış oldukları çalışmada deney ve kontrol gruplarının ön 

test sonuçlarında istatistikî açıdan bir farklılığa rastlanmazken,deney ve kontrol gruplarının son test 

sonuçlarına göre, vücut ağırlığı (kg), vücut kitle indeksi (kg/m2 ), vücut yağ oranları (%), esneklik (cm), 

sağ el kavrama kuvveti (kg), ve aerobik güç (maxVO2 ) değerlerinde istatistiki açıdan anlamlı farklıklar 

tespit edilmiştir. Genel olarak araştırma bulgularını değerlendirdiğimizde deney ve kontrol grubunda 

yer alan öğrencilerin fiziksel uygunluk parametrelerinde birbirine yakın değerler olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Cinsiyet değişkenine göre  deney grubu katılımcılarının fiziksel uygunluk parametrelerinden 

Boy, Şınav, Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde ön test ve son test 

ölçümlerinde, Kilo parametresinde ise ön test ölçümünde erkekler lehine, kontrol grubu katılımcılarının 

fiziksel uygunluk parametrelerinden Kilo, Boy, Şınav, Mekik, Otur Uzan Testi Sağ ve Otur Uzan Testi 

Sol parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde erkekler lehine anlamlı farklılığın olduğu 

görülmektedir. Erkekler, bebeklik döneminden erişkinliğe, kas yoğunluğunda ve gelişiminde kızlara 

oranla daha hızlı bir ilerleme sergilemektedir. Puberte (12-15 yaş) dönemi erkeklerin hızla gelişim 

gösterdiği bir dönemdir ve bu dönemden itibaren kas yoğunluğunun hızla artış göstermesi sebebiyle 

kızlara oranla fiziksel uygunluk parametrelerinde erkek öğrencilerin daha iyi olduğu söylenebilir. Alan 

yazın taramasında benzer çalışmalar yer almaktadır. Kılıç (2007), ilköğretim birinci kademe 

öğrencilerinin bazı fiziksel uygunluk seviyelerinin karşılaştırmak amacı ile yaptığı araştırmada 

öğrencilerin mekik test değerlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ve araştırmaya katılan 

erkek öğrencilerin mekik test değerleri ortalamasının kız öğrencilerin mekik test değerleri 

ortalamasından daha yüksek olduğunu belirlenmiştir.  

Eren (2018)’in ortaöğretim öğrencileri ile yaptığı araştırmada mekik ve şınav test değerleri 

ortalamasında yaptığı ölçümlerde erkek öğrencilerin test değerleri kız öğrencilerden yüksek çıkmıştır. 

Tek (2015), ortaokul öğrencileri üzerine yaptığı araştırmada erkek öğrencilerin mekik ve şınav test 

değerlerini kızlardan daha yüksek bulunmuştur. Saygın ve ark. (2011) yapmış oldukları çalışmalarında 

erkek çocukların maks. VO2, el kavrama kuvveti ve anaerobik güç performanslarının kızlardan daha 

yüksek, esneklik ve vücut yağ oranında ise kızların değerinin erkeklerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Düzgün ve ark. (2009) yaşları 13-17 arası olan düzenli spor yapan ve yapmayan 

adolesanlarda esnekliğin yaşa ve cinsiyetine bağlı değişimi üzerine yaptıkları çalışmada 13 yaş grubu 

spor yapan kızların daha esnek olduklarını göstermişlerdir. Genel olarak fiziksel uygunluk testlerinin 

sonuçlarına bakıldığında, beklenildiği gibi esneklik testi hariç erkek katılımcıların bütün test 

sonuçlarının kız katılımcıların test sonuçlarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Kız ve erkek 

adolesanlarla yapılan benzer bir çalışmada fiziksel uygunluk testlerinin sonuçlarına bakıldığında 

esneklik testi hariç bütün test sonuçlarının erkek katılımcılarda daha yüksek olduğu görülmektedir 

(Ortega ve ark 2008).  

Sınıf değişkenine göre deney grubu katılımcılarının fiziksel uygunluk parametrelerinden Kilo 

ve Boy parametrelerinde ön test ve son test ölçümlerinde 10. Sınıflar lehine anlamlı farklılığın olduğu 

görülürken, kontrol grubu katılımcılarının fiziksel uygunluk parametrelerinden Mekik, Otur Uzan Testi 

Sağ ve Otur Uzan Testi Sol parametrelerinde yalnızca ön test ölçümlerinde 9. Sınıflar lehine istatistiksel 
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olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum deney grubunda yer alan 10. Sınıf öğrencilerinin gelişimleri 

üzerinde eğitsel oyunların katkısı olduğunu göstermektedir.Yaşla birlikte boy, vücut ağırlığı değerleri 

gelişime paralel olarak artmaktadır. Fiziksel uygunluk özelliklerinde esneklik dışında erkeklerin daha 

iyi durumda olduğu görülmektedir. Fiziksel aktivite incelendiğinde erkeklerin daha çok orta şiddetli 

aktivitelere yöneldiği, kızların ise hafif şiddetli aktivitelere yöneldiği bulunmuştur (Saygın ve ark. 

2011). Çalışmamızın aksine,Koç (2017), yapmış olduğu çalışmasında Erzurum Spor Lisesi ile Atatürk 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9., 10. ve 11. sınıflar düzeyinde yaş, boy ve vücut ağırlığı test 

değerlerinde anlamlı farklılıklar görülmemiştir. 

Çocuklar oyunların heyecanı içerisinde, farkında olmadan karşı rakibin kuvvetiyle mücadele 

eder ve kuvveti gelişir. Özellikle mücadele oyunlarında kuvvetin etkisi oldukça fazladır. Karşı rakip 

oyuncuların dışında kendi vücut ağırlıklarını kullanmaları da kuvvetlerinin gelişmesinde etkili olur 

(Hazar, 1996). Mücadele oyunlarının içerisinde çocuk sürekli olarak koşmak, tırmanmak, zıplamak, 

boğuşmak, çekmek, itmek ve taşımak gibi hareket etkinlikleriyle ve vücut özellikleriyle mücadele eder 

durumdadır. Bu mücadele sonucunda çocuğun içerisine girmiş olduğu hareketlilik ile birlikte motorik 

özellikler olan, kuvvet, dayanıklık, çabukluk, hareketlilik ve beceri–koordinasyon gibi özelliklere de 

olumlu etki sağlar (Bompa 1988). 

Bu araştırmanın sonucunda cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara oranla daha aktif ve hareketli 

olmaları ve genetik faktörlerin de etkisinden dolayı erkeklerin lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Sınıflar arası gelişim dönemlerinin farklılıkları katılımcıların ön test ve son test sonuçlarında anlamlı 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak yaş grubunun yakınlığı ve aktif olmasıyla birlikte 

deney ve kontrol grupları arasında yakın sonuçlar elde edilmiştir.    

Bilindiği üzere fiziksel uygunluk parametrelerinin değerleri bireyin yaşadığı çevreye, 

sosyoekonomik düzeyine, beslenme alışkanlıklarına, yaptığı spor branşına ve genetik olmak üzere 

birçok faktöre bağlıdır. Yapılan birçok çalışmaya baktığımız zaman elde ettiğimiz bulgular diğer 

çalışmalarla benzer sonuçlar göstermektedir. Bu araştırmanın sonucunda çalışmaya dahil edilen 

bireylerin gelişim çağında olmaları ve deney grubuna uygulanan eğitsel oyun etkinliklerinin yanı sıra 

her iki grupta yer alan bireylerin beden eğitimi ve spor dersini almalarının etkisi ile eğitsel oyunların 

gelişime olan katkısı kısmen gözlemlenebildiği söylenebilir. 
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Özet 
Web 4.0 ve Covid 19 pandemisi eğitim üzerinde beklenenden daha hızlı bir şekilde etki alanını 

genişletmiştir. Okulların kapanması dijital destekli öğretim yaklaşımlarının artmasına neden olduğu gibi eğitim 

programlarının yapısını/sunuluş formatını da sorgulamamıza zemin hazırlamıştır (Backes, Baumann, Harion, 

Satter ve Lenz, 2021). Bu nedenle, günümüzde, eğitim programı hazırlanmasından, uygulamasına, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine kadar tüm süreçleriyle süreklilik gerektiren bir dijital formda sunulması 

gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Ibarra ve Kalich, 2022). Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, eğitim 

paydaşlarının eğitim programlarının dijitalleşmesine yönelik görüş ve önerilerinin incelenmesidir. Çalışmada, nitel 

araştırma desenlerinden olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile 

eğitim programları ve öğretimi alanında yüksek lisans yapan farklı branşlardaki 36 eğitim paydaşından (müdür, 

müdür yardımcısı ve öğretmen) yazılı görüşme formu kullanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik 

analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler incelendiğinde öğretmenlerin %83’ünün mevcut öğretim programlarını 

kullanışlı bulmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Öğretmenlerin 21. Yüzyıl için hayal 

ettikleri öğretim programının teknoloji ile bütünleştirilmesi gerektiğini vurguladıkları dikkat çekmektedir. 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun dijital öğretim programlarının kullanışlı olabileceğini, programa olan 

bağlılıklarını artıracağını ve programı uyarlamalarına katkı sağlayacağını belirtikleri görülmüştür. Ancak dijital 

öğretim programlarının uygulama esnasında; gerçeği yansıtmama, maliyet, altyapı ve dijital yeterlilik yetersizliği 

gibi güçlükler ile karşılaşılabileceğini ve bu güçlüklere yönelik öneriler sundukları görülmüştür. Araştırmanın 

sonuçları dikkate alınarak eğitim paydaşlarının işbirliği ile açık kaynak kodlu bir dijital öğretim programının 

geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelime: 21. yüzyıl, Eğitimde Dijitalleşme, Öğretim Programı, Dijital Öğretim Programı 

OPINIONS AND SUGGESTIONS OF EDUCATION 

STAKEHOLDERS ON DIGITAL EDUCATION PROGRAMS: A CASE 

STUDY IN SCIENCE 

Abstract 
The Web 4.0 and Covid 19 pandemic have expanded the impact area on education faster than expected. 

The closure of schools has led to an increase in digitally supported teaching approaches, as well as paved the way 

for us to question the structure/presentation format of educational programs (Backes, Baumann, Harion, Satter, & 

Lenz, 2021). Therefore, nowadays, the necessity of presenting the educational program in a digital form that 

requires continuity with all its processes, from preparation to implementation, evaluation and development, comes 

to the fore (Ibarra and Kalich, 2022). In this context, the main purpose of the research is to examine the opinions 

and suggestions of education stakeholders regarding the digitalization of educational programs. In the study, case 

science design was preferred from qualitative research designs. Easily accessible case sampling method in different 

specialties who graduate education in curriculum and instruction 36 by stakeholders (director, deputy director and 

teacher) collected using a written interview form. The obtained data were analyzed by content analysis method. 

When the data were examined, it was found that 83% of the teachers stated that they did not find the current 

teaching programs useful and that they should be improved. 21 Of the teachers. It is noteworthy that they 

 
 Bu çalışma 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılın 07 Şubat 2022- 20 Mayıs 2022 Bahar döneminde Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi Eğitim Programı ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans programı seminer dersinde sunulmuştur.  
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emphasize that the curriculum they imagine for the century should be integrated with technology. It was observed 

that the majority of teachers stated that digital teaching programs can be useful, will increase their commitment to 

the program and contribute to adapting the program. However, it has been seen that digital education programs 

may encounter difficulties such as failure to reflect reality, cost, infrastructure and lack of digital competence 

during implementation, and they offer suggestions for these difficulties. Taking into account the results of the 

research, it turns out that there is a need to develop an open source digital teaching program in cooperation with 

education stakeholders. 

Keyword: 21. Century, Digitalization in Education, Teaching Program, Digital Teaching Program 

1. GİRİŞ 

Alvin Toffler’ın üçüncü dalga kuramında toplumları etkilediğini ifade ettiği 3 tür dalga vardır. 

Birinci dalga avcı ve toplayıcı toplumun yerine tarım toplumuna geçilmiştir. İkinci dalga kitleselliğin 

ön plana çıktığı sanayi toplumuna dönüşülmesidir. Üçüncü dalga ise sanayi toplumlarından bilgi 

toplumuna geçilmesidir (Toffler, 1980’den akt. Bozkurt ve diğerleri, 2021). Bilgi toplumu sanayi 

sonrasında itici gücü küreselleşme dinamiğinden alarak bilgi ve teknoloji temellerinde gelişme gösteren 

bir toplum yapısıdır (Dikkaya ve Özyakışır, 2006). Günümüzde bilgi toplumuna “Enformasyon 

Toplumu”, “Sanayi Ötesi Toplum”, “Sibernetik Toplum”, “Dijital Toplum” ve “Dijital Bilgi Çağı” gibi 

farklı kavramlar ile ifade edilmektedir (Gül ve Şahin, 2011; Bayhan, 2019; İçyer, 2010).  

İçinde bulunduğumuz dijital bilgi çağında diğer sanayi devrimlerinden farklı olarak bilgiye 

ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda köklü değişimler meydana gelmiştir. Yani içinde bulunduğumuz 

dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 bilginin dijitalleşmesini sağlayarak hayatın her 

alanına etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır (Akgül, 2021). Hayatın her alanını etkilediği gibi 

endüstri 4.0 eğitimi de etkilemektedir (Oz ve Ozdamar, 2020). Herkes için eğitimin mümkün kılınması 

için yeni eğitim teknolojilerinin geliştirilmesini sağlar (Reddi, 1991’den akt. Özkan, 2009). Endüstri 

4.0, sanayi toplumunu şekillendiren klasik eğitim kurumlarının altyapılarını, yönetici, öğretmen ve 

öğrenci, eğitim programlarına ve öğrenme yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirmiştir. Öğrencilerin 

yaşam boyu öğrenmelerini destekleyen, bireysel yeteneklerine esneklikte, örgün ve dijital eğitime doğru 

bir yönelim getirmiştir (Önal, 2020). Endüstri 4.0 ile eğitim programları, bireyi merkeze alan eğitimi, 

araştırma, düşünme ve tartışma ortamlarının oluşturulmasını, yaşam boyu öğrenmeyi, öğrenmeyi 

öğrenmeyi, bireylerin analiz, sentez yapabilmesini, disiplinler arası problem çözebilme ve iletişim 

kurabilmeyi, mesleki değerlerin yanı sıra etik değerlere de önem verilmesini amaçlamaktadır (Yazıcı ve 

Düzkaya, 2016). 

Ortaya çıkan bu yeni öğrenme teknolojileri ve ortamlarındaki öğrenme süreçlerinin etkili bir 

şekilde yürütülebilmesini sağlamak için eğitim programlarını geliştirecek uzman kişi ve kuruluşlar 

“Öğretim Yönetim Sistemleri’ni” düşündürmeye sevk etmiştir (Altıparmak ve diğerleri, 2011). Öğretim 

yönetim sistemleri öğrenme faaliyetlerinin yönetilmesine imkân tanıyan yazılımlardır. Öğretim yönetim 

sistemleri öğrenme materyalleri hazırlama, düzenleme, sunma, sunulan öğrenme materyallerini 

paylaşabilme ve tartışabilme, ödevler verebilme, sınav uygulayabilme, uygulanan sınavlar ve verilen 

ödevler hakkında geri dönütler verebilme, kurs kataloglarını yönetebilmeyi, öğrenci ve öğretmenin 

sistemdeki faaliyetlerinin kayıtlarını tutma ve raporlamasını sağlama gibi işlevlere sahiptir (Paulsen, 

2002).  

Öğretim yönetim sistemlerinin temel bileşenleri ise kapsamlı bir öğrenme desteği, içerik ile 

kazanımların bütünleşmesini sağlayan üst veri modeli, taranabilen veri havuzu, hızlı içerik 

oluşturabilme, izleme sistemi, çeviri imkânları,  açık yazarlık ve düşük maliyet olarak ifade edilmektedir 

(Gülbahar, 2009’dan akt. Saygılı, 2021). Öğretim yönetim sistemlerinin amacı e-öğrenme sürecini daha 

planlı, sistematik bir şekilde gerçekleşmesini, öğrenme sürecini sürekli değerlendirerek öğrenme 

sürecinin gelişmesini sağlamak, öğrencinin öğrenme sürecindeki faaliyetlerini sürekli izlediğinden 

gerekli durumlarda öğrenciye anında dönüt verebilmek, öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak olarak 

sıralanabilir (Duran ve diğerleri, 2006). 

Öğretim yönetim sistemleri açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemleri ve ticari öğretim 

yönetim sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemleri içerisinde 

Moodle, Atutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy, Drupal, 
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Sakai yer almaktadır (Altıparmak ve diğerleri, 2011). Ticari öğretim yönetim sistemleri ise Blackboard, 

WebCT ve Angel en çok tercih edilenler içerisindedir (Çoban, 2016).  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011 yılında eğitimde teknoloji kullanmak amacı 

doğrultusunda kazanımlara, hedeflere göre eğitsel materyallerin geliştirildiği bir öğrenme nesne havuzu 

mantığı ile oluşturulan EBA 2015 yılında “EBA ders” modülünün eklenmesiyle artık EBA bir öğretim 

yönetim sistemi olma özelliğini kazanmıştır. Daha önce EBA içeriklerinin isteyen herkesin erişim 

sağlamasına imkân tanıyan yapısına “EBA ders” modülü ile öğretim yönetim sistemine sadece MEB 

tarafından bünyesinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler ve görev yapmakta bulunan 

öğretmenler kendilerine özel şifreleri ile sisteme girebilmektedir. “EBA ders“ modülü ile İYS, Xerte, 

idealStudyo, Etutyo gibi içerik geliştirme araçlarının sisteme entegre edilmesi ile öğretmenler bu içerik 

geliştirme araçlarını kullanarak etkileşimli ve animasyonlu kendi ders içeriklerini geliştirebilmekte ve 

ders akışlarını oluşturabilmektedir (Kurt, 2019). 

EBA Ders öğretim yönetim sistemi ile öğretmenlerin meslektaşlarıyla birlikte çalışmalar 

yapabilmeleri, öğrenme grupları kurulabilmesi, bu öğrenme gruplarında eğitsel tartışmalar 

gerçekleştirilebilmesini, öğrencilere öğrenme içeriklerini, materyallerini ve etkinliklerini 

paylaşılabilmesini, etkinliklerin takip edilebilmesini sağlayan takvim yapısının olması ve öğrencilerin 

birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimde bulunmasına imkân tanıması sistemin dikkat çeken 

yönleridir (Sezer, 2019) 

Araştırmanın Amacı 

Öğretmenlerin öğretim programını doğrudan kullanmadıkları daha çok eğitim sitelerinden 

ünitelendirilmiş yıllık plan olarak indirdiklerine ilişkin araştırma bulguları mevcuttur (Eren, 2019; 

Yıldırım ve Yıldırım, 2020; Güzel Yüce, 2022). Ayrıca Covid-19 sürecinde okulların kapanması dijital 

destekli öğretim yaklaşımlarının artmasına neden olduğu gibi eğitim programlarının yapısını/sunuluş 

formatını da sorgulamamıza zemin hazırlamıştır (Backes, Baumann, Harion, Satter ve Lenz, 2021). 

Özellikle Covid-19 sürecinde öğrenme-öğretme sürecinde yaşanılan sorunları inceleyen araştırma 

sonuçları içerisinde öğretim programlarının yetersiz, geliştirilmesi gerektiği dikkat çeken 

sonuçlardandır (Sarı ve Nayır, 2020; Dinler ve Dündar, 2021; Adak ve Koç, 2022; Çetin, Yılmaz ve 

İlhan, 2021). Bu durum, hızla gelişen dünyada sadece pdf formatındaki öğretim programlarının 

öğretmenlere rehberlik etmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle, günümüzde öğretim 

programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve çağın gereklerine uygun olarak öğretim 

programı hazırlanmasından, uygulamasına, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine kadar tüm süreçleriyle 

süreklilik gerektiren bir dijital formda sunulma gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Ibarra ve Kalich, 2022).  

Bu bağlamda öğretmenlerin dijital öğretim programlarına yönelik görüşlerinin alınması amacı 

ile aşağıdaki sorunlara cevap aranmıştır;  

1. Öğretmenlerin mevcut kullandıkları programa ilişkin görüşleri nedir? 

2. Öğretmenlerin hayal ettikleri öğretim programına ilişkin görüşleri nedir? 

3. Öğretmenlerin öğretim programının hazırlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinin dijital 

olarak gerçekleştirilmesine ilişkin görüşleri nedir? 

4. Öğretmenlerin dijital programın avantaj ve dezavantajlarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

5. Programın dijital olmasının programa bağlılıklarını nasıl etkilediğine ilişkin öğretmenlerin 

görüşleri nelerdir? 

6. Programın dijital olmasının programı uyarlama sürecini nasıl etkilediğine ilişkin öğretmenlerin 

görüşleri nelerdir? 

7. Dijital Programın hazırlanmasına ve uygulanmasına dönük öğretmenlerin önerileri nedir? 

2. YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Olgu bilim 

deseni farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntısına sahip olunmayan olguların ortaya çıkarılıp 

yorumlanması sağlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu araştırmanın olgusu ise ‘Dijital Öğretim 
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Programı’dır. Bu kapsamda öğretmenlerin dijital öğretim programlarına ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilimsel desen tercih edilmiştir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile Eğitim Programları ve 

Öğretimi alanında yüksek lisans yapan farklı branşlardaki 17 tanesinin kadın 19 tanesinin erkek olan 

toplam 36 tane öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma 

grubunu oluşturan öğretmenlerin demografik bilgileri tablo 1’de yer almaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Web 4.0 ve Covid 19 pandemisi eğitim üzerinde beklenenden daha hızlı bir şekilde etki etmiş 

ve pdf formatındaki öğretim programları öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlere rehberlik etmede 

yetersiz kaldığı görülmüştür. Öğretim programlarının öğretmenlere rehberlik edebilmesi artırabilmek 

için Şekil 1’de görüldüğü gibi öncelikle öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlere EBA 

öğretim yönetim sistemine benzer ancak EBA’a ek olarak öğretmenlerin işbirliği doğrultusunda öğretim 

programlarının hazırlanmasından, uygulanmasına, geliştirilmesine ve değerlendirilmesine kadar tüm 

aşamalarının dijital olarak gerçekleştirildiği dijital öğretim programının tanımı yazılı olarak 

açıklanmıştır. Daha sonra öğretmenlerin dijital öğretim programlarına yönelik görüşlerini ortaya 

çıkarabilmek amacıyla yapılandırılmış yazılı görüşme formu kullanılmıştır. Yapılandırılmış yazılı 

görüşme formunda öğretmenlerin mevcut öğretim programına, hayal ettikleri öğretim programına ve 

dijital öğretim programına yönelik sorular yer almaktadır.  

Elde edilen bu tüm veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, metinler 

veya metinlerden oluşan bir kümenin belirli kurallara göre bazı sözcük ya da kavramlar ile kodlanarak 

daha küçük kategorilerin oluşturulduğu sistematik, yenilenebilen bir tekniktir (Büyüköztürk ve diğerleri, 

2021). Çalışmaya katılan 15 farklı branştaki 17 tanesi kadın 19 tanesi erkek olan toplam 36 tane 

öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür Ö1’den başlayarak Ö36’a kadar kodlanmıştır. Şekil 1’de de 

görüldüğü gibi yazılı görüşme formu ile elde edilen verileri içerik analizi yöntemine göre tek tek okunup 

yazılı görüşme formundaki sorular ve cevaplar doğrultusunda mevcut öğretim programı, hayal edilen 

öğretim programı ile dijital öğretim programı temaları elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu 

temaların kategorileri, kodları ve sıklıkları belirlenmiştir. Elde edilen tüm bulgular raporlaştırılmıştır. 

  

 

Şekil 1. Araştırma Süreci 

Güvenirlik, Geçerlilik ve Etik Önlemler 

Nitel araştırmalarda güvenirliğin artırılabilmesi için doğrudan alıntılara yer vermek, birden fazla 

araştırmacı ile çalışmanın yürütülmesi, uzman görüşlerinin alınması ve çeşitliliğin artırılması kullanılan 

yöntemlerdendir (Shenton, 2004). Araştırmanın güvenirliğini sağlayabilmek amacıyla katılımcıların 

çeşitliliğini artırabilmek amacıyla öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür gibi eğitim paydaşlarının 

katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan katılımcılara verileri toplamaya başlamadan 

önce görüşlerinin sadece bilimsel amaçlı bu çalışma için kullanılacağını ve kişisel bilgilerinin 

paylaşılmayacağı araştırmacılar tarafından açıklanmıştır. Yine nitel araştırmalarda geçerliliğin 

sağlanabilmesinde araştırma verilerinin nasıl toplanmış olduğu ve bu toplanan veriler detaylı olarak 

raporlanması önemli bir ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu bağlamda araştırmanın geçerliliğini 

sağlayabilmek amacıyla katılımcıların görüşlerinde hiçbir değişiklik yapmadan doğrudan alıntılar 

şeklinde yer verilmiştir. Ayrıca elde edilen verilerin analizinde temalar, kodlar oluşturulurken 

araştırmacılar arasında fikir birliğine varılıncaya kadar incelemeler yapılmaya devam edilmesi 

araştırmanın güvenirliğini artırmak için kullanılan uygulamadır (Karataş, 2015). Bu doğrultuda 

çalışmanın verilerinin analizinde araştırmacılar arasında fikir birliği yapılarak temalar, kodlar 

netleştirilinceye kadar incelemeler ve düzenlemeler devam etmiştir.   

• Eğitim paydaşlarının dijital 
öğretim programına 
yönelik görüşlerini ortaya 
çıkarmak.

Problemin 
Belirlenmesi

• Araştırmanın amacı 
doğrultusunda olgubilim 
araştırma yöntemi dikkate 
alınarak yapılandırılmış 
görüşme formuyla veriler 
toplanmıştır.

Verilerin 
Toplanması • Elde edilen tüm veriler 

okunup temalar, kategoriler 
ve kodlar belirlenmiş ve 
bulgular raporlaştırılmıştır.  

Verilerin Analizi 
ve Raporlaştırma
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3. BULGULAR 

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda Şekil 2’de 

görüldüğü gibi öğretim programına ilişkin “Mevcut Öğretim Programı”, “Hayal Edilen Öğretim 

Programı” ve “Dijital Öğretim Programı “ olarak üç tema ve bu temalara ilişkin kategorilere ve kodlara 

ulaşılmıştır.  

 

Şekil 2. Öğretim Programına İlişkin Tema ve Kategoriler 

Ortaya çıkan bu temaların, kategorilerin ve kodların neler olduğu, hangi sıklık ile ortaya 

çıktığına yönelik bulgular ve öğretmenlerin elde edilen bu bulgulara yönelik ifadeleri doğrudan alıntı 

şekilde aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 2. Mevcut Öğretim Programı Teması İle İlgili Bulgular 

Tema Sıklık 

Kullanım Durumu • Geliştirilmeli (18) 

• Kullanışlı değil (12) 

• Kullanışlı (6) 

 

 

Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin büyük bir kısmının mevcut 

programlarının kullanışlı olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini belirttikleri görülmüştür.  

Ö4: Kullanışlı bir öğretim programı olduğunu düşünüyorum. Daha kullanışlı bir 

öğretim programı olması için öğrencinin daha aktif öğrenme yaşantıları geçirmesine imkân 

sağlayacak, üst düzey becerilerin gelişimini sağlayacak çeşitli etkinlikler içermesi sağlanabilir.  

Ö2: Öğretim programımız kullanışlı olmakla birlikte eksiklikleri olan bir programdır. 

Öğrenme içeriklerinin zenginleştirilmesi sağlanmalı ve öğretmenlere bu konu da bir kılavuz 

kitabı temin edilmelidir.   

Ö9: Programın kullanışlı olması için bazı gereksiz kazanım açıklamalarının 

programdan çıkarılmasını, veli ve sosyal çevreyle etkileşimi sağlayan kazanım sayısının 

artırılmasını, dijital platformda öğretmenlere seminer programlarının bulunmasını, programa 

ek olarak programın nasıl kullanılacağına dair bir materyalin içermesini öneririm. 
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Ö15:kullanışlı değil, öğretim programlarının hazırlanışında öğretmen ve öğrencilerin 

görüş ve ihtiyaçlarına mutlaka yer verilmeli.  

Tablo 3. Hayal Edilen Program Teması İle İlgili Bulgular 

Tema Sıklık 

Hayal Edilen Program • Teknoloji ile bütünleşme (9) 

• Üst düzey kazanımların 

düzenlenmesi (8) 

• Öğrencinin aktif olması (7) 

• İçerik sadeleştirilmesi (4) 

• Uygulamaya yönelik örnekler (4) 

• Esneklik (4) 

• Ders saatinin düzenlenmesi (3) 

• Hayata dönük kazanımların 

düzenlenmesi (3) 

• Kazanım sayısının azaltılması ve 

anlaşılır olması (3) 

• Veli ve sosyal çevre ile etkileşim (2) 

• Çocuk merkezli (1) 

• Oyun temelli (1) 

• Disiplinler arası içerik (1) 

• Yaşam boyu öğrenmeyi destekleme 

(1) 

• EBA platformunun daha aktif 

kullanılması (1) 

 

Tablo 3’de yer alan bilgiler incelendiğinde hayal ettikleri programların teknoloji ile 

bütünleştirilmesini, üst düzey kazanımların düzenlenmesini, içeriğin sadeleştirilmesini, öğretim 

programlarının uygulamaya yönelik örneklerin geliştirilmesini, esnekliğin artırılmasını, ders saatlerinin 

düzenlenmesinin gerektiğini ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca kazanım sayısının azaltılması ve 

kazanımların anlaşır olmasını, veli ve sosyal çevre ile etkileşimin artırılmasını, çocuk merkezli, oyun 

merkezli, içeriğin disiplinler arası olduğu, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen ve EBA platformunun 

daha aktif kullanıldığı bir program olduğu görülmektedir. 

Ö25: Öğretim programlarının günümüz teknolojilerine uyarlanması ile ihtiyaçlara 

cevap verebilen, e-öğrenmenin, eleştirel düşünmenin, yaratıcı düşünmenin, aktif öğrenmenin 

gerçekleştiği, dijital yetkinliklerle donatılmış, e-kazanım, e-içerik, e-etkinlik ile zenginleştirilen 

ve e-izleme-değerlendirme ile denetlenen bir öğretim programının geliştirilmesini isterim.  

Ö21: 20. Yüzyılda bir öğretmenden beklenen yeterlilikler içerik ve pedagoji iken 21. 

Yüzyılda ise bunlara ek olarak teknolojik okuryazar olması beklenmektedir. Öğretmenlerin 

sahip olduğu teknolojik yeterliliğini derslerine entegre edebilmelidir. Dolayısıyla teknoloji ile 

harmanlanmış bir öğretim programının çok daha verimli olabileceğini düşünüyorum.  

Ö28: Kullanışlı değil, kullanışlı olması için öğretim alanına ilişkin etkinlik havuzu 

içermeli, öğretmenlere programın uygulanması için kılavuz olacak materyaller barındırmalı.  

Öğretmenlerin öğretim programları ile ilgili her zaman görüşlerini bildirebileceği, ders 

esnasında yaşanan sorunları ifade edebileceği, eksikleri aktırabileceği dijital bir platform 

olmalı.  
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Ö30: Mevcut öğretim programının kullanışlı olan yanları var ama işlerin tamamen 

dijitalde halledildiği, derslerin dijitalle iç içe olduğu bir öğretim programı isterim. Bunun için 

programın komple değişmesi ve mesleki eğitime, dijital dönüşüme ağırlık verilmesi de gerekir.  

Ö27: Mevcut öğretim programı kullanışlılık açısından olumlu görünse de bazı derslere 

ayrılan sürenin yetersiz olması, kazanım sayısının fazla olması programın kullanışlılık 

açısından olumsuz etkilemektedir. Programın kullanışlı olması için ders saatleri için yeterli 

sürenin verildiği, uygulanabilir, öğrencilere verilecek kazanımların daha sade olarak ele 

alındığı, her bölgede yaşayan öğrencilere hitap edebilecek şekilde bir program tercih 

edilmelidir. Öğretmenlere öğretim programı konusunda bilgi verilmesi de kullanışlılığı olumlu 

yönde etkileyecektir.  

Ö31: Ders saatinin artırılması sağlanabilir. EBA platformu daha aktif kullanımı 

sağlanabilir.  

Ö3: Çocuk merkezli, çocukların hayal güçlerini geliştirecek aynı zamanda öğretici 

oyunlarla gelişimlerini destekleyecek aktivitelerin bulunduğu bir programının yararlı olacağını 

düşünüyorum.  

Ö9: Velilerle ve sosyal çevre ile ciddi bir işbirliği yapılmasına yönelik kazanımlar 

içermeli.  

Tablo 4. Dijital Öğretim Programı Avantajları Kategorisi İle İlgili Bulguları  

Kategori Sıklık 

Avantaj • Zaman tasarrufu (19) 

• Paydaş katılımı (18) 

• Mekân tasarrufu (10) 

• Ulaşılabilirlik (10) 

• Ekonomiklik (10) 

• Hızlı sonuç alma (7) 

• Bilgiye Ulaşım (5) 

• Güncellik (4) 

• Verilerin Toplanması ve analizi (4) 

• Dijital yeterlilik (3) 

• Üst düzey beceriler (3) 

• Raporlaştırma (3) 

• Fırsat eşitliği (2) 

• Esneklik (1) 

 

Tablo 4’de öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu dijital öğretim programlarının zamandan tasarruf 

sağlayacağına, paydaşların katılımının artıracağını, mekândan tasarruf sağlayacağını, ulaşabilirliği, 

ekonomikliği artıracağını, daha hızlı sonuçlar alınabileceğini ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca bilgiye 

ulaşımı, güncellik sağlanabileceğini, öğretim programları ile ilgili verilerin toplanmasını ve analiz 

edilmesini, dijital yeterlilikleri, üst düzey becerileri, fırsat eşitliğini, esnekliği artıracağını ifade ettikleri 

görülmektedir.  

Ö31: Öğretim programı geliştirme sürecin dijital olarak yürütülmesi sürece katılım 

sayısının fazla olmasını daha demokratik bir sürecin yürütülmesini sağlar, etkileşim artar, yüz 

yüze yapılana göre daha kısa sürede gerçekleşir. Böylece daha ekonomik bir program geliştirme 

süreci yapılmış olur.   

Ö19: Dijital olarak öğretim programının geliştirilmesi daha çok paydaşa ulaşılır ve 

veriler toplanır, süreçte teknolojiden daha fazla faydalanılarak toplanan verilerin analizi 
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kolaylaşır. Elde edilen verilerin güvenirliği artar, programın daha geniş kitlelere ulaşmasını 

sağlayarak paydaşların programa ulaşması kolaylaşır.  

Ö6: Dijital olarak hazırlanan, değerlendirilen ve geliştirilen bir öğretim programının 

süreci daha kısa olacaktır. Hazırlama, değerlendirme ve geliştirme sürecinin muhatabı olan 

paydaşlara daha kısa sürede ulaşma imkânı sağlar. Programın ulaşılabilirliği paydaşlar 

açısından daha kolay olacaktır. Dijitalleşen öğretim programları üzerine yapılacak 

araştırmalarda veri toplama daha kolay hale geleceğinden ortaya çıkacak olan olumsuz 

durumlara müdahale kısa sürede gerçekleşecektir. Bununla birlikte eğitim öğretime yararlı 

olacak olan her türlü gelişme daha kısa sürede, daha çok yere ve daha fazla kişiye 

ulaşabilecektir.  

Ö4: Bu sürecin daha etkin, daha yaygın, daha ekonomik, rasyonel, bütünsellik içinde 

oluşturulup ilerlemesini sağlar. Tüm paydaşlar açısından kolaylık, verimlilik, sonuç alıcı 

yöntemlerin oluşturulması, büyük veri uygulamalarına olanak tanıması, zamandan tasarrufu, 

uygulama kolaylığı, dönüt almada hızlılık ve verimlilik, sürecin iyi izlenerek raporlanabilmesi, 

sorunların çözümü için en etkin araçların belirlenmesi, sürdürülebilir çalışmalara yönelik 

önemli imkanlar sağlaması, öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyacına daha fazla uyarlanabilen 

bir sistem olarak eğitimi akıllı hale getirmesi temel avantajlarıdır. 

Tablo 5. Dijital Öğretim Programı Dezavantajları Kategorisi İle İlgili Bulgular 

Kategori Sıklık 

Dezavantaj  • Altyapı yetersizliği (19) 

• Dijital yeterlilik eksikliği (15) 

• Gerçeği yansıtmama (13) 

• Sosyal etkileşimin azalması (5) 

• Maliyet (2) 

 

Tablo 5’de öğretmenlerin büyük bir kısmının dijital öğretim programlarının dezavantajları 

olarak alt yapı yetersizliği, dijital yeterlilik eksikliği, gerçeği yansıtmama ihtimalini vurguladıkları 

görülmektedir. Ayrıca sosyal etkileşimi azaltacağını ve maliyetin fazla olacağı yönünde dezavantaj 

olarak ifade edildiği görülmektedir.  

Ö23: Dijital dönüşüme hazır olmayan bireylerin süreç içinde zorluk yaşamaları ve 

sıkıntı çekme ihtimalleri vardır. Eğer bu yaşanan sıkıntılar ileri boyutlarda olursa program 

amacına hizmet etmez. Teknik yetersizliklerin, internet altyapısı ile ilgili problemler yaşanabilir.  

Ö4: Dijitalleşmede tüm paydaşların aynı ilerleme düzeyine sahip olmaması, 

olanaksızlıklar sebebi ile dijitale ulaşamamaktan dolayı programda yerini temsil edememesi, 

dijitale ulaşamayan kesimden dönütlerin zamanında alınamaması dezavantajları olabilir.  

Ö6: Dijital bir öğretim programı sağlam bir altyapı gerektirecektir teknik olarak. Bu 

noktada altyapıdan dolayı yaşanacak olan her türlü problem öğretim programının aksamasına 

ve amacına hizmet etmesine engel teşkil edecektir. Öğretim programının muhatabı olan 

paydaşların dijital yeterliliklerinin olmaması öğretim programının amacına hizmet etmede 

engel olacak bir başka durum olacaktır.  

Ö19: Dijital olması sebebiyle aktarılan datanın gerçeği yansıtmama ihtimali her zaman 

vardır. Dijital dönüşüme hazır olmayan bireylerin süreç içinde zorluk yaşamaları ve sıkıntı 

çekme ihtimalleri vardır. Eğer bu yaşanan sıkıntılar ileri boyutlarda olursa program amacına 

hizmet etmez. Dijital olarak yürütülen süreç insan ilişkilerini azaldığı için iletişim sorunları 

çıkabilir. Dijital olarak ilerleyen bu süreçte sistemsel arızalar hizmetin durmasına sebep olur.  

Tablo 6. Dijital Öğretim Programına Bağlılık Kategorisi İle İlgili Bulgular 

Kategori Sıklık 
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Bağlılık  • Olumlu (33) 

o Paydaş katılımı (16) 

o İhtiyaçlara yönelik (9) 

o Kullanışlılık (4) 

o Güncellenebilirlik (2) 

o Ulaşılabilirlik (2) 

• Olumsuz (4) 

o Gerçeği yansıtmama (3) 

o Sosyal etkileşim azalma (1) 

 

Tablo 6’da öğretmenlerin çok büyük bir kısmı dijital öğretim programlarının programa olan 

bağlılıklarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade ettikleri görülmektedir. Paydaşların katılımının artması, 

ihtiyaçlara yönelik olması, kullanışlığının artması, güncellenebilir olması ve ulaşılabilir olması öğretim 

programına olan bağlılığı olumlu yönde artırmasını sağladığı ifade ettikleri görülmektedir. Bazı 

öğretmenlerin ise gerçeği yansıtmama ve sosyal etkileşim azalmasının dijital öğretim programlarının 

programa olan bağlılığı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ettikleri görülmektedir.  

Ö30: İnsan bir şeylere katkı sunarsa onu daha çok sahiplenir. Bu sebeple öğretim 

programının dijital ortamda hazırlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi insanların katkı 

sunma oranlarını ve isteklerini artırır. Böylece de programa bağlılığımızı artırır.  

Ö31:  Program geliştirme ve değerlendirme dijital olarak yapılırsa, düşüncelerimi ve 

önerilerimi yansıtacağım için programı daha fazla benimseyeceğimi düşünüyorum. Ayrıca bu 

süreçte katılımcıların sayısının artması ve sonuçların şeffaf olarak toplumla paylaşılması 

programa bağlılığımı doğrudan etkileyebilir. Program geliştirme ve değerlendirme sürecine 

katılımcı sayısının artması da diğer paydaşlarında programdan sorumlu hissetmelerini sağlar.  

Ö6: Teknolojik açıdan bakıldığında Türkiye’de yetersiz olan okullar çok fazladır ancak 

programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin programın esneklik özelliğinin bilincinde olduğu 

kabul edilirse programa bağlı dijital olarak hazırlanan her türlü durumu şartlara göre 

düzenleyebilecektir ve programa olan bağlılığı olumlu yönde etkileyecektir.  

Ö5: Öğretim programlarının hazırlanması, programın değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi tamamen dijital ortamda gerçekleşirse öğretim programına bağlılığımı olumsuz 

etkiler. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve bu süreçlerde etkileşim içinde olmak isterim. 

Etkileşim kurarak bu süreçlerde daha faydalı sonuçlar ortaya çıkarabileceğimi düşünüyorum.  

Tablo 7. Dijital Öğretim Programını Uyarlama Kategorisi İle İlgili Bulgular 

Kategori Sıklık 

Uyarlama  • Olumlu (42) 

o Bireysel farklılık (21) 

o İşlevsellik (16) 

o Çağa uyum sağlama (9) 

o Materyal çeşitliliği (4) 

o İçeriğin çeşitlendirilmesi (2) 

• Olumsuz (13) 

o Bireysel yeterlilikler (7) 

o Sosyal kabul (6) 

 

Tablo 7’de yer alan ifadeleri incelediğimizde öğretmenlerin dijital öğretim programların 

uyarlamalarını bireysel farklılıklara, işlevselliğe, çağa uyum sağlamada, materyal çeşitliliğinde, içeriğin 
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çeşitlendirilmesinde olumlu katkı sağladığını ifade ettikleri görülmektedir. Ancak bireysel yeterlilikler 

ve sosyal kabul da uyarlamalarını olumsuz etkileyeceğini ifade ettikleri görülmektedir.   

Ö21: Programın dijital olarak sunulması bir yenilik olduğu için ilk etapta geleneksel 

yaklaşıma tamamen aykırı olduğu için sosyal olarak kabul görmeye bilir.  

Ö32: Herkesin teknolojik yeterlilikleri yeterli olmayacağı için uyarlamayı olumsuz 

etkileyeceği kanısındayım.   

Ö7: Öğretim programları dijital olarak gerçekleşirse programın temel yanları 

korunarak bölgenin özelliklerine göre içeriğinde çeşitlendirmeler yapılabilir. Böylece programı 

uygulayan öğretmenler programı öğrencinin bireysel özelliklerine göre uyarlamasına olumlu 

katkı sağlar.  

Ö30: Öğretim programlarının dijital olarak geliştirilmesi daha değişken ancak daha 

verimli, zamana, ihtiyaca daha uygun ve yapılandırılabilir olmasına sebep olur bu da öğretim 

programının hem kültürel açıdan hem de öğrencilerin bireysel özellikleri açısından hem de çağa 

uygunluk açısından programı uyarlamamıza olumlu katkı sağlar. 

Tablo 8. Dijital Öğretim Programına Yönelik Önerileri Kategorisi İle İlgili Bulgular 

Kategori Sıklık 

Öneriler  • Dijital yeterliliklerin geliştirilmesi 

(16) 

• Altyapının iyileştirilmesi (13) 

• Dijital Kaynakların Geliştirilmesi 

(10) 

• Yerel Özelliklerin eklenmesi (4) 

 

Tablo 8’de öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun dijital yeterliliklerin geliştirilmesini, alt 

yapının iyileştirilmesini, dijital kaynakların geliştirilmesini ve programların geliştirilirken yerel 

özelliklerin eklenmesini dijital öğretim programlarına yönelik önerileri ifade ettikleri görülmektedir.  

Ö6: Dijital öğretim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilme 

süreçleri için paydaşların dijitalleşecek olan öğretim programlarına daha kolay uyum 

sağlamaları için dijitalleşmeden önce paydaşlara sürece adapte olabilmeleri için bilinç ve 

yeterlilikleri geliştirilmeli.  

Ö21: Tüm öğretim programlarımızın bir an önce dijitalleşmesi gerektiğine inanıyorum. 

Bunun için ilk aşama bence emsalsiz bir eğitim platformu olan Eğitimde Bilişim Ağı (EBA)’nın 

bir an önce baştan yenilenmesi lazım. Öğretim programımızın tamamının güncel içeriklerinin 

platforma yüklenmesi ve öğrenciye bolca alıştırmaların sunulması gerekir.  

Ö8: Gerekli alt yapı ve zemin hazırlanarak ve öğretmenlerin yeterlilikleri ve niteliğinin 

güçlenmesi, onlara gerekli kaynak ve materyaller sağlanarak dijital süreç verimli bir şekilde 

sürdürülebilir. 

Ö11: Sahada unsurlarla daha fazla inceleme ve araştırma yerlerine dayandırılmalıdır. 

Öğretim anlamında en sıkıntılı ortamlardan, en uygun şartlar yerlerindeki durumlara 

bağdaşabilecek tarzda esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Mümkün olduğunca yerel özelliklerin 

de eklenebileceği şekilde hazırlanmalıdır.  

Ö17: Her il bünyesinde bir komisyon kurulup, bu komisyonların etkili bir saha çalışması 

yapması gerekiyor. Her okul barındığı mahalle şartları ve öğrenci profili dikkate alınarak bir 

değerlendirme yapılmalı. Yapılan saha çalışmaları detaylı bir şekilde rapor edilip merkezde bir 

yerde toplanıp tüm bunlar ışığında herkesçe uygulanabilecek bir program yapılmalıdır.  
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4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

İçinde bulunduğumuz dijital bilgi çağında bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma biçimlerinin 

değişmesi eğitim sürecini de etkilemiştir (Akgül, 2021). Eğitimin herkese ulaşmasını sağlamak amacı 

ile öğrenme sürecinde yeni öğrenme teknolojilerinin ortaya çıkmasını ve yeni öğrenme yöntemlerinin 

geliştirilmesini sağlamıştır (Reddi, 1991’den akt. Özkan 2009). Ortaya çıkan bu yeni öğrenme 

teknolojileri ve öğretim yöntem, yaklaşımlarını öğrenme sürecinde etili bir şekilde yürütülebilmesi için 

öğretim programı hazırlanmasından, uygulamasına, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine kadar tüm 

süreçleriyle süreklilik gerektiren bir dijital formda sunulması gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Ibarra, 

& Kalich, 2022). Bu bağlamda öğretim programlarını geliştirecek uzman kişi ve kuruluşlar “öğretim 

yönetim sistemlerini” incelemeye yönelmiştir (Altıparmak, Kurt ve Kapıdere, 2011).  

Milli eğitim bakanlığı tarafından 2011 yılında eğitimde teknoloji kullanımı amacı ile hedeflere 

yönelik eğitsel materyallerin geliştirildiği bir materyal havuzu olan EBA 2015 yılında “EBA ders” 

modülünün eklenmesi ile günümüzde EBA bir öğretim yönetim sistemi haline gelmiştir (Kurt, 2019). 

Ancak günümüzde öğretim programları tam anlamı ile dijitalleşmemiş ve öğretmenler mevcut öğretim 

programlarını kullanmak yerine çevrimiçi eğitim sitelerinde hazır olarak paylaşılan ünitelendirilmiş 

yıllık planları indirip kullandıkları görülmektedir (Eren, 2019; Yıldırım ve Yıldırım, 2020; Güzel Yüce, 

2022). Ayrıca yaşanılan covid-19 sürecinin eğitime olan yansımalarını inceleyen çalışmaların öğretim 

programlarının yetersiz kaldığını ve öğretim programlarının kazanımlarının, içeriklerinin, öğrenme ve 

öğretme süreçlerinin ve ölçme değerlendirme boyutlarının güncellenip, geliştirilmesi gerektiğini ortaya 

koymuşlardır (Sarı ve Nayır, 2020; Dinler ve Dündar, 2021; Adak ve Koç, 2022; Çetin, Yılmaz ve İlhan, 

2021). Bu bağlamda öğretim programlarının dijitalleşmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Bu araştırmada öğretmenlerin mevcut programları, hayal ettikleri programlar ve dijital öğretim 

programları hakkındaki görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde 30 katılımcı, öğretim 

programlarının sunuluş şeklinin kullanışlı bulmadığı ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Benzer 

şekilde Kırmızı ve Yurdakal (2019) ile Çepni (2015) tarafından yapılan çalışmalarda da öğretmenlerin 

öğretim programlarının yetersiz ve kullanışsız bulduklarını ifade ettikleri görülmüştür.  

Katılımcıların mevcut uygulamadaki programa ilişkin beklentilerini ifade ederken sadece 9 

katılımcı teknoloji ile bütünleştirmeden bahsetmektedir. Katılımcıların çoğunun ifadeleri dikkate 

alındığında dijital öğretim programa yani e-öğretim programına ihtiyaçları olduğunu sonucuna 

ulaşılmıştır. Özellikle, dijital ortamda hazırlanacak sunulacak ve geliştirilecek bir öğretim programının 

kullanışlılığının artacağı ve programa bağlılığı artıracağına ilişkin görüşler çoğunluktadır. Aynı 

zamanda öğretmenlerin dijital öğretim programların uyarlamalarını bireysel farklılıklara, işlevselliğe, 

çağa uyum sağlamada, materyal çeşitliliğinde, içeriğin çeşitlendirilmesinde olumlu katkı sağladığını 

ifade ettikleri görülmektedir. Ancak bireysel yeterlilikler ve sosyal kabul da uyarlamalarını olumsuz 

etkileyeceğini ifade ettikleri görülmektedir.   

 Ancak,  öğretmenlerin dijital öğretim programıyla ilgili uygulamalar esnasında; altyapı 

yetersizliği, dijital yeterlilik eksikliği, gerçeği yansıtmama, sosyal etkileşimin azalması ve maliyet gibi 

güçlüklerle de karşılaşılabilecek olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Benzer şekilde Al-Awidi ve 

Aldhafeeri (2017) tarafından yapılmış olan çalışmada da öğretmenlerin dijital müfredatı uygulamalarını 

altyapı yetersizliği, teknik problemler, dijital bilgi ve beceri eksikliği olumsuz etkileyeceğini ifade 

ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda öğretmenlerin dijital öğretim programları uygulamasına ilişkin; 

dijital yeterliliklerin geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, dijital kaynakların geliştirilmesi ve yerel 

özelliklerin eklenmesi gibi öneriler sundukları görülmüştür. 

Çalışmamız sahip olduğu sınırlılıkları ise örneklem grubunun sadece 36 tane eğitim paydaşı 

(öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür) ile sınırlı kalmış olmasıdır. Ayrıca bu çalışmada veri toplama 

aracı olarak yapılandırılmış yazılı görüşme formu kullanılmış ve dijital öğretim programlarına yönelik 

derinlemesine bilgi edilememiştir.  

5. ÖNERİLER 
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Araştırma kapsamında elde edilen veriler dikkate alındığında yapılabilecek öneriler şu 

şekildedir; EBA öğretim yönetim sisteminin öğretmenlerin işbirliği ile öğrenme hedeflerine uygun 

olarak etkileşimli öğrenme içeriklerinin, materyallerinin ve ölçme değerlendirme uygulamaları 

geliştirilip bir dijital öğretim programı olma özelliği kazandırılabilir. Araştırma kapsamında da elde 

edilen bulgular içerisinde eğitim paydaşlarının dijital becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hem hizmet 

öncesi eğitimlerinde hem de hizmet içi eğitimlerle eğitim paydaşlarının dijital becerileri desteklenebilir. 

Dijital öğretim programlarının kullanılabilmesi için gerekli olan altyapının geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılabilir. Dijital öğretim programlarının dezavantajlı yönlerinin azaltılabilmesi amacıyla 

yeni araştırmalar yapılabilir. Ayrıca Dijital öğretim programına yönelik araştırmacılar daha büyük bir 

örneklem ile karma araştırma yöntemiyle araştırma tekrar edilerek daha derinlemesine bilgiler 

edinilebilir. Araştırmacılar dijital öğretim programına yönelik yeni araştırmalarda araştırma yöntemi 

olarak deneysel araştırma modelinde araştırmalarını tasarlayabilir. 
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7. EKLER 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Bilgileri 

Katılımcılar Demografik 

Özellikler 

N 

Cinsiyet Kadın 17 

19 Erkek 

Yaş 21-30 

31-40 

41-50 

10 

19 

7 

Branş  Sınıf Öğretmeni 

İngilizce 

Türkçe  

İlköğretim 

Matematik 

Okulöncesi 

Felsefe 

Matematik 

Tarih 

Fizik 

Biyoloji 

Beden Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Bilişim 

Teknolojileri 

Adalet  

Elektrik 

Elektronik 

8 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Görev Öğretmen 19 

12 

5 

Müdür Yardımcısı 

Müdür 

Mesleki 

Deneyim 

0-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16-20 yıl 

20+ yıl 

10 

9 

10 

3 

4 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri dersi kapsamında ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye 

yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçek 

geliştirmektir. Bu doğrultuda araştırma iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşama bir ölçek geliştirme çalışmasını 

kapsamaktadır. İkinci aşama ise tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Tutum ölçeğinin maddeleri 

oluşturulurken tutumun alt bileşenleri dikkate alınmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında hazırlanan taslak ölçek 

formundaki maddeler bir alan uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ve bir dil uzmanı tarafından 

değerlendirilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen taslak ölçek, 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında, 9. sınıf düzeyindeki 201 öğrenciye uygulanmıştır. Taslak ölçeğin geçerliğini tespit etmek amacıyla 

açımlayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirlik için cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda ölçeğin davranış, düşünce ve algı alt boyutlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Cronbach alfa katsayısı 

.901 olup taslak ölçeğin yeterli güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir. Taslak ölçeğe uygulanan madde analizi 

sonucunda geçerliği ve güvenirliği sağlanan 28 maddelik sürdürülebilir çevre tutum ölçeği (SÇTÖ) geliştirilmiştir. 

Araştırmanın ikinci aşamasında, geliştirilen ölçek 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrencilerin Davranış, 

Düşünce, Algı ve Tutum puanlarının kız öğrenciler lehine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

1Bu çalışma birinci yazarın, ikinci yazar danışmanlığındaki doktora tezinden üretilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, sürdürülebilir çevre, tutum 

DEVELOPING A SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ATTITUDE 

SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS1 

  

Abstract 
The aim of this research is to develop a valid and reliable scale that can be used to determine secondary 

school students' attitudes towards sustainable environment within the scope of science course. In this direction, the 

research consisted of two stages. The first stage includes a scale development study. The second stage was carried 

out in accordance with the scanning model. Sub-components of attitude were taken into account while creating the 

items of the attitude scale. The items in the draft scale form prepared in the scale development study were evaluated 

by a field expert, an assessment and evaluation expert, and a language expert. The draft scale, which was rearranged 

in line with expert opinions, was applied to 201 students at the 9th grade level in the 2018-2019 academic year. In 

order to determine the validity of the draft scale, exploratory factor analysis was performed, and the cronbach 

alpha coefficient was calculated for reliability. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that 

the scale consisted of behavior, thought and perception sub-dimensions. The Cronbach's alpha coefficient was 

.901, showing that the draft scale had sufficient reliability. As a result of the item analysis applied to the draft 

scale, the 28 -item sustainable environmental attitude scale (SEAS) was developed. It was found that the behavior, 

thought, perception and attitude scores of the students show a significant difference in favor of female students.  
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1This study was produced from the doctoral dissertation of the first author under the supervision of the 

second author. 

Keywords: Secondary school, sustainable environment, attitude 

1. GİRİŞ 

İnsanların doğa ile etkileşimi sonucu, çevre kirlilik ve sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasının temel sebebi insanların çevreye karşı bilinçsiz davranmaları, 

olumsuz tutumları ve bilgisizlikleridir. Bu sorunların önlenmesinde eğitim-öğretimin niteliğinin, 

okullardaki ders programlarının çevre duyarlılığına sahip bireyler yetiştirmede ve öğretim programı 

içeriğinde yer alan kavramların yeterli düzeyde verilmesinin önemli olduğu bilinmektedir.  

Çevrenin korunması için insan-çevre, insan-doğa ilişkilerinde, doğal varlıklar ve onların yaşam 

ortamı ile yaşam biçimlerinin devamının sağlanmasına yönelik değer yargılarının da geliştirilmesi 

vurgulanmaktadır (Özkan, 2008). Fen bilimleri dersi öğretim programının özel amaçları arasında 

“Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal 

kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek” yer almaktadır MEB(2018). 

Dolayısıyla öğrencilerde toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincinin 

oluşturulabilmesi öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarına bağlıdır. Tutumlar çevreyi 

koruyucu davranışların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır (Kollmuss ve Agyeman 2002). 

Bireylerde sürdürülebilir çevre tutumlarının tespit edilip bu yönde etkinlikler yapılarak tutumların 

pozitif yönde gelişmesi önem arz etmektedir. 

Literatür tarandığında sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir kalkınmanın alt boyutu olan 

sürdürülebilir çevre konusunda geliştirilen ölçeklerin; ortaokul öğrencilerinin bilmediği kelime ve 

kavramlar içermesi (Yıldız, 2011 ), ölçeklerin ortaöğretim, öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik 

geliştirildiği için ortaokul seviyesine uygun olmaması (Afacan ve Demirci Güler, 2011; Belen, 2020; 

Çelik, 2019; Gökmen, 2014) nedenleri ile bu alanda ortaokul öğrencilerine yönelik sürdürülebilir tutum 

ölçeği geliştirme ihtiyacı duyulmuştur. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri dersi kapsamında ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir 

çevreye yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış 

bir ölçek geliştirmek ve geliştirilen bu ölçek aracılığıyla 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye 

yönelik tutumlarını tespit etmektir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Araştırmanın ilk aşaması bir tutum ölçeği geliştirme 

çalışmasını kapsamaktadır. İkinci aşama ise tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Tarama 

araştırmaları, bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların, görüş, ilgi, yetenek, tutum gibi özelliklerinin 

belirlendiği ve diğer araştırmalara göre araştırmacılara daha büyük örneklemler üzerinde çalışmaya 

olanak sağlar (Büyüköztürk, 2008). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu iki farklı aşama için ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışma gruplarının 

belirlenmesinde olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden kota örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntemde tabakalı örnekleme yönteminde olduğu gibi, evren, araştırmacının amaçlarına bağlı olarak 

belirlediği alt evrenlere (alt tabakalara) ayrılır. Araştırmacı her alt tabakanın örneklem içerisinde temsili 

için kota koyar. Ancak tabakalı örneklem yönteminde alt tabakalardan örneklem seçimi basit ya da 

sistemadik tesadüfi örnekleme yöntemlerine göre seçilirken, kota örnekleme yönteminde alt 

tabakalardan seçilen örneklem araştırmacının kendisine bırakılmıştır (Ural, 2011: 45). Tavşancıl 

(2010)’a göre seçilecek örneklemin uygulanacak ölçek ve testlerdeki madde sayısının en az beş katı 

olması gerekmektedir. Çalışmanın örneklemi 32 maddeye sahip taslak SÇTÖ göz önünde 

bulundurularak belirlenmiştir. Araştırmanın birinci aşamasının çalışma grubunu 2018-2019 eğitim 
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öğretim yılında Ankara ili Etimesgut İlçesinde 9. sınıfta öğrenim gören toplam 201 öğrenci 

oluşturmuştur ve öğrenci sayısı yeterli bulunmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasının çalışma grubu yine 

kota örneklemesi yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubunu ise aynı yılda Ankara ili Etimesgut 

İlçesinde 8. sınıf düzeyindeki 400 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasındaki örneklem 

belirlenirken 28 maddeye sahip olan SÇTÖ göz önünde bulundurulmuş ve 8.sınıf düzeyindeki 400 

öğrenci sayısı yeterli görülmüştür.  

Veri Toplama Aracı 

Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Sürdürülebilir çevre tutum ölçeğinin geliştirilme aşamaları aşağıda sunulmuştur: 

SÇTÖ geliştirilmesinde öncelikle konu ile ilgili alan yazın taraması yapılmıştır. Alan yazın 

taraması sonucunda sürdürülebilir çevre tutum ölçeği için çevre adına önemli olduğu düşünülen belirli 

başlıklar belirlenmiştir. Belirlenen alt başlıklar “çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik, enerji kaynakları, 

tasarruf, geri dönüşüm, nüfus, tüketim ve sosyal sorumluluk”dur. Bu aşamada hazırlanmak istenen 

tutum ölçeğinin konu kapsamının sınırları da çizilmeye çalışılmıştır. Tutum ölçeğinin maddeleri 

oluşturulurken tutumun alt bileşenleri (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) dikkate alınmıştır. Bu çerçevede 

32 madde yazılmıştır. Yazılan maddeler bir alan uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ve bir dil 

uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Uzman değerlendirmeleri sonucunda anlaşılır olmadığı belirlenen 

iki madde yeniden düzenlenmiştir ve oluşturulan taslak ölçek çalışma grubu dışındaki 201 öğrenciye 

uygulanmıştır. Taslak tutum ölçeğinin başına; ölçeğin amacı, maddeleri yanıtlama biçimi hakkında bilgi 

veren yönerge yazılmıştır. Ölçekte olumlu ve olumsuz tutum ifadeleri karışık olarak sıralanmıştır. 

Taslak ölçek 5li likert tipinde 11 madde olumsuz 21 madde ise olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Her 

bir madde için “ Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızın, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum” 

seçenekleri verilmiştir. Olumlu ifadeler 5-4-3-2-1 şeklinde puanlanırken olumsuz ifadeler 1-2-3-4-5 

şeklinde puanlanmıştır. Alınan veriler doğrultusunda güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmıştır. Yapı 

geçerliğini sağlamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış, ölçeğin güvenirliğini 

belirlemek amacıyla da Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. 

SÇTÖ’nün Geçerlik Analizi 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Açımlayıcı 

Faktör Analizi için SPSS 17.0 paket programı kullanılmış, ölçekte yer alan maddelerin hangi faktörler 

ile ilgili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca verilerin temel bileşenler analizine uygun olup olmadığının 

belirlenebilmesi için Kaiser Meyer Olkin testi (KMO) ve Barlett Sphericity testi kullanılmıştır. 

Araştırmada yapılan analiz sonucunda KMO katsayısı .910 olarak hesaplanmıştır. KMO katsayısının 

0.60’tan yüksek olması faktör analizinin gerçekleştirilebileceğini göstermektedir (Field, 2005). Bartlett 

testinden elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (X2=4120,482, sd:406, 

p=.000). Bu bulgular doğrultusunda taslak ölçekten elde edilen verilerin faktör analizi yapmaya uygun 

olduğu söylenebilir.   

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda maddelerin 5 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bir 

maddenin birden fazla faktöre yük verdiği, bir maddenin yük değerinin .30’un altında olduğu, 4. ve 5. 

faktörlerin altında birer maddenin yer aldığı için bu dört madde taslak ölçekten çıkarılarak AFA tekrar 

uygulanmıştır. Yeniden yapılan analizde faktör yüklerinin alt kesim noktası . 35 olarak alınmış ve 28 

maddelik taslak ölçeğin özdeğeri 1’den büyük 3 faktör altında toplandığı görülmüştür. Ortaya çıkan bu 

faktörlere ait özdeğerler şekil 1’de gösterilmektedir. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

130 

 

 

Şekil 1. Faktörlere göre özdeğerler 

Faktörlerin elde edilmesinde ise Varimax döndürme tekniklerinden dik döndürme tekniği kullanılmıştır. 

28 maddeye ait AFA değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. SÇTÖ’nin AFA Sonuçları 

Madde 

No 
Madde 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

22 
İnsanların tüketim alışkanlıkları sonucunda diğer canlıların zarar 

görmesi beni üzer. 

.755   

25 
Sera etkisini, asit yağmurlarının olumsuz etkileri azalmak tüm 

dünyadaki ülkelerin görevidir. 

.719   

23 
Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek için aldıkları 

önlemlerde (Kyoto Protokolü gibi) kendimi sorumlu hissederim. 

.691   

14 
İnsanoğlu yaşamını devam ettirmek için çevre ile üretim ve tüketim 

ilişkisini dengelemek zorundadır. 

.666   

26 Çöplüklerden enerji üretme fikri beni heyecanlandırır. .648   

30 Çevremi temiz tutarak kendimden küçüklere örnek olmaya çalışırım. .636   

16 
İnsan nüfusunun hızlı artması çevrenin sürdürülebilirliğini olumsuz 

yönde etkiler. 

.618   

15 
Çevre kirliliğini engellemek için gerekli görürsem arkadaşlarımı da 

uyarırım. 

.608   

13 Çevresel problemlerin önlenmesinde gönüllü olarak çalışmak isterim. .599   

17 
İnsan nüfusunun artışına paralel olarak geleceğe temiz bir çevre 

bırakamama fikri beni kaygılandırır. 

,590   

27 Bitmiş pilleri, atık pil toplama kutusuna atarım. .574   

11 Çevre problemleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yaparım. .572   

29 
İnsanların artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğadan 

sınırsız ölçüde yararlanabilmesi gerekir. 

.560   

28 
Egzozdan çıkan gaz ozon tabakasını incelteceği için toplu taşıma 

araçları kullanmaya özen gösteririm. 

.512   

7 Doğada hayvanların neslinin tükenmesinde insanın rolü yoktur.  .756  

12 
Doğa kendini yenileyebildiği için ormanların yok edilmesi beni 

endişelendirmez. 

 .753  

8 
Ozon tabakası Türkiye üzerinde incelmediği sürece, herhangi bir sıkıntı 

yaşanmaz. 

 .741  

4 
Tarlalarda elde edilen ürün miktarını artırmak için, toprakta kimyasal 

maddelerin kullanılmasında bir sakınca yoktur. 

 .711  

21 
Sadece ülkemizde var olan canlı türlerinin(endemik türler) koruma 

altına alınmasına gerek yoktur. 

 .692  
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10 
Küresel ısınma ile kışın yakıt masraflarında azalma olması enerji 

tasarrufudur. 

 .603  

32 Ders kitaplarında yer alan çevre konularını yetersiz buluyorum.  .587  

5 
Okullarda sene sonunda kitapların toplanarak geri dönüşüme 

gönderilmesi yerine, onları yakıt olarak kullanılması daha mantıklıdır. 

 .573  

2 
Bir ürünü satın alırken ambalajında geri dönüşüm logosu olanları tercih 

ederim. 

  .809 

1 
Sene sonunda evde artan defterleri ve kâğıtları ağaçlar yok olmasın 

diye daha sonra tekrar kullanırım. 

  .679 

20 Kaynakları tasarruflu kullanabilmek için yapılan projelere katılırım.   .652 

18 Dişimi fırçalarken musluğu kapalı tutarım.   .592 

19 Yiyecekleri yıkadığım suyu, bitkileri sulamak için kullanırım.   .551 

6 
Okulda ve evde elektrik tasarrufu için gereksiz yanan ışıkları 

söndürürüm. 

  .496 

 Özdeğer  8.255 3.166 1.419 

 Açıklanan varyans 
% 

24.23 

% 

15.60 

% 9.67 

 Açıklanan Toplam Varyans 
% 

49.50 

  

Tablo 1’de sunulan AFA sonuçları incelendiğinde, geliştirilen 28 maddelik ölçeğin ödeğeri 1’den büyük 

3 faktörde toplandığı ve bütün faktörlerin toplam varyansın %49,50’sini açıkladığı görülmektedir. 

Faktörlere ait yük değerleri, her bir faktör için yüksek olandan düşük olana doğru tabloda gösterilmiştir. 

Birinci faktor 14 maddeden; ikinci faktör 8 maddeden; üçüncü faktör ise faktör 6 maddeden 

oluşmaktadır. Toplam varyansın %24.23’ünü açıklayan birinci faktöre ait maddeler incelendiğinde 

çevre sorunlarının önlenmesine yönelik insanların algıları dikkat çekmiştir ve birinci faktör “algı” olarak 

isimlendirilmiştir. İkinci faktöre ait maddeler insanların sürdürülebilir çevreye yönelik düşüncelerini 

içerdiği için ikinci faktör “düşünce” olarak isimlendirilmiştir. Üçüncü faktöre ait maddelerde ortak 

olarak kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik insanların davranışlarına rastlanmıştır ve üçüncü 

faktör de “davranış” olarak isimlendirilmiştir. 

 SÇTÖ’nün Güvenirlik Analizi 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için bir iç tutarlık göstergesi olan Cronbach Alpha Katsayısı 

formülü kullanılmıştır. Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı .901, ölçeğin birinci faktörü olan 

“algı” için .886, ikinci faktör olan “düşünce” için .844, üçüncü faktör olan “davranış” için .756 olarak 

hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek bir değer alması, güvenirlik için yeterli 

görülmektedir (Nunnally, 1978). Elde edilen bu değerler ölçeğin yeterli güvenirliğe sahip olduğuna ve 

veri toplama aracı olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir. 

Veri Toplama ve Veri Analizi 

Araştırmanın ilk aşamasında geliştirilen ölçek, ikinci aşamasında veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. Ölçekte bulunan her bir madde için “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, 

katılmıyorum, hiç katılmıyorum” seçenekleri verilmiştir. Olumlu ifadeler 5-4-3-2-1 şeklinde 

puanlanırken  olumsuz ifadeler 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Toplanan veriler ise SPSS 17 ve Excel 

programları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Pallant (2001, p.219) a göre grup büyüklüğü en az 20 ise grubun verilerinin normal dağıldığı 

varsayılabilir. Yapılan çalışmada en küçük alt grup 70 tir ve diğer grup bu değerden daha büyüktür. Bu 

nedenle bu çalışmada bütün grupların verilerinin normal dağıldığı varsayılmıştır, normallik analizi 

yapılmamıştır. Veriler parametrik hipotez testleriyle analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken ilişkisiz 

örneklemler t-testi teknikleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek için İlişkisiz Örneklem t-Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin Davranış, 

Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanlarının cinsiyete göre İlişkisiz Örneklem t-Testi sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 2. Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ Puanlarının Cinsiyete Göre İlişkisiz Örneklem t-Testi 

 Cinsiyet  n X  s sd t p 

Davranış  
Kız  

Erkek 

212 

188 

77.05 

73.10 

13.62 

14.53 
398 2.48 .014 

Düşünce 
Kız  

Erkek 

212 

188 

81.96 

73.55 

14.12 

14.70 
398 5.11 .000 

Algı 
Kız  

Erkek 

212 

188 

81.47 

74.27 

15.11 

17.28 
398 4.45 .000 

SÇTÖ 
Kız  

Erkek 

212 

188 

78.84 

72.81 

11.89 

12.14 
398 5.01 .000 

Tablo 2’ye bakıldığında tüm öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermiştir ((t(398)= 2.48, pDavranış=.014 <.05; t(398)= 5.11, pDüşünce=.000<.05); 

t(398)= 4.45, pAlgı=.000<.05); t(398)= 5.01, pSÇTÖ=.000<.05) ). Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ 

puanları kız öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur( X
Davranış=77.05, X Düşünce=81.96, X Algı=81.47, X

SÇTÖ=78.84 ). Bu puan türlerinde kız öğrencilerin sürdürülebilir çevreye karşı davranış, düşünce, algı ve 

tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada öncelikle ortaokul öğrencilerinin yönelik sürdürülebilir çevreye yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin güvenirlik 

çalışması için bir iç tutarlık göstergesi olan Cronbach Alpha katsayısı .901olarak hesaplanmış; yapı 

geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan Açımlayıcı Faktör Analiz sonucu davranış, düşünce ve algı 

olmak üzere üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu değerler ölçeğin yeterli geçerlik ve 

güvenirliğe sahip olduğuna ve veri toplama aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Major ve arkadaşlarının (2017) “Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutumlarının incelendiği 

çalışma sonucunda lisans eğitimi sonrasında öğretmen adaylarının çevresel tutumlarında anlamlı bir 

artış gerçekleştiği, okuldaki müfredat ile sürdürülebilirlik ve anahtar beceriler arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin sürdürülebilir çevre bilincine sahip olduklarını destekleyen ifadeler incelendiğinde 

pek çok araştırmada beklenen çevresel okuryazarlık, bilinç, tutum ve davranışa sahip olma gibi 

özellikleri göz önünde bulundurulmuştur (Makki, Abd-El-Khalick ve Boujaoude, 2003; Uzun, 2007). 

İlgili literatüre incelendiğinde çevre ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik eğitim alan 

öğrencilerin çevre sorunlarına karşı tutumlarının geliştiği çalışmalara rastlamak mümkündür (Gallagher 

ve ark., 2000; Larijani ve Yeshodhara, 2008). 

Walsh (2013) İngiltere’de onuncu sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

tutumları ve sürdürülebilirlik anlayışlarını araştırmıştır. Sürdürülebilir kalkınmaya çevresel açıdan 

odaklanıldığında öğrencilerin sürdürülebilirlik anlayışlarında yıl boyunca gelişimler olduğu bulunmuş 

ve birçok öğrencinin SK’ya yönelik artan sorumluluk duygusu hissettiği görülmüştür. 

Tucker ve Izadpanahi (2017) çalışmasında, sürdürülebilirlik için tasarlanmış ilköğretim 

okullarına devam eden 10-12 yaş arası çocukların çevresel tutumlarının geleneksel okullara devam eden 

çocukların tutumlarından daha fazla çevre yanlısı tutuma sahip olduğunu göstermektedir. 

Mevcut araştırma öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermiştir. Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları kız öğrencilerde daha 

yüksek bulunmuştur. Bu puan türlerinde kız öğrencilerin sürdürülebilir çevreye karşı davranış, düşünce, 

algı ve tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Özdemir Benli ve Arık’ın (2013) ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ve sürdürülebilir 

çevre tutumlarını ölçümlediği araştırmalarında, cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılığın olmadığı 

fakat öğrencilerin yaygın çevre sorunlarına yönelik farkındalık sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Mercan (2013) ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının değerlendirilmesi 

adlı çalışmasında bazı değişkenlere (cinsiyet, kademe, sınıf düzeyi, ders notu, anne ve babanın eğitim 

durumu) bağlı olarak ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin çevreye karşı tutumlarını tespit etmeyi 

amaçladığı çalışmada, cinsiyete bağlı yapılan değerlendirme sonucunda ise kız öğrencilerin çevresel 

davranış, düşünce ve tutum puanları ortalamaları erkeklere kıyasla yüksek bulunmuştur. .  

Çavuşoğlu, Altay, Nuriyeva ve Öngör (2017) tarafından yapılan ilköğretim öğrencilerinin çevre 

bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada, çevre bilgi ve çevre tutum puanları 

kızlar lehine anlamlı farklılık göstermiş, öğrencilerin çevre bilgi puanları arasında da sekizinci sınıf 

öğrencileri lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  Çelikbaş (2016); öğrencilerin çevre 

eğitiminden önce cinsiyetler açısından çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının, çevresel 

davranışlarının, çevre tutumlarının, sürdürülebilir çevre tutumlarının, su ayak izlerinin ve ekolojik ayak 

izlerinin benzerlik gösterdiği, çevre eğitimi sonrasında ise kız öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik 

farkındalıklarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu ve erkeklerin çevre tutumlarının anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Lise öğrencileriyle yapılan bazı çalışmalarda cinsiyetin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 

tutumları etkilediği sonucuna varılmıştır (Torbjörnsson ve Molin, 2014; Torbjörnsson, Molin ve 

Karlberg, 2011). Sönmez & Yerlikaya, (2017) tarafından yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin hem 

bilgi düzeyinde hem de tutumda erkeklere nazaran daha yüksek olduğu ve istatistiki açıdan anlamlı 

olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak; kızların genel eğilim ve beşeri yapıları gereği erkeklere göre 

daha fazla bilişsel yeterliliğe sahip oldukları ve tutum anlamında ise erkeklerden daha yapıcı olduğu 

sosyolojik gerçeği ile örtüştüğünü göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin ergenlik dönemi özellikleri göz 

önünde bulundurulduğunda; kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha önce bu döneme girdikleri için 

kız öğrencilerin duyuşsal özellikleri daha önce gelişmeye başlamasının sonuçlar üzerinde etkisi olduğu 

düşünülebilir. 

ÖNERİLER 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• Ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir çevre konusundaki algı, düşünce, davranış ve 

tutumlarının daha olumlu düzeylere çıkması için okul içi-dışı etkinlikler düzenlenebilir. 

• Öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları cinsiyetleri açısından değerlendirilmiştir. 

Ilgili araştırmacılar farklı değişkenler kullanarak bu değişkenlerin öğrencilerin sürdürülebilir 

çevreye yönelik tutumlarına etkisini inceleyebilirler. 

• Mevcut araştırmada ortaokul öğrencilerine yönelik sürdürülebilir çevre tutum ölçeği 

geliştirilmiştir. Yapılacak çalışmalarda farklı yaş düzeylerine yönelik sürdürülebilir çevre tutum 

ölçeği geliştirilebilir.  
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin algıladıkları helikopter ebeveyn tutumları ile öz-yeterlik 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmadaki bir diğer amaç ise öz-yeterliğin yordayıcısı olarak 

algılanan helikopter ebeveyn tutumlarının rolünü araştırmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 18-27 arasında değişen 191 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. 

Katılımcıların 142’si (%74.3) kadın, 49’u (%25.7) erkek ve yaş ortalaması 22.21’dir. Araştırmada veri toplama 

araçları olarak Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği, Genel Özyeterlilik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal 

Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların 35’inin (%18.32) helikopter anne tutumu 

algıladıkları, 12’sinin (%6.28) ise helikopter baba tutumu algıladıkları tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, algılanan helikopter anne tutumu ile öz-yeterlik arasında (r= -.196, p<.01) negatif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, algılanan helikopter baba tutumu ile öz-yeterlik arasında (r= -.031, p>.01) 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda algılanan helikopter anne 

tutumunun öz-yeterliği anlamlı şekilde yordadığı ve öz-yeterlikteki varyansın %3.8’ini açıkladığı belirlenmiştir 

(R2=.038, p<.01). Araştırma sonucunda, öğrencilerin algıladıkları helikopter anne tutumunun, baba tutumuna göre 

yaklaşık 3 katı olduğu görülmüştür. Araştırmada, üniversite öğrencilerinde öz-yeterliğin algılanan helikopter baba 

tutumu ile ilişkisinin bulunmadığı; algılanan helikopter anne tutumu ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

algılanan helikopter anne tutumunun öz-yeterliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Helikopter ebeveyn tutumu, Öz-yeterlik, Üniversite öğrencisi 

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN HELICOPTER 

PARENT ATTITUDE AND SELF-EFFICACY AMONG UNIVERSITY 

STUDENTS 

Abstract 
The aim of this research is to examine the relationship between perceived helicopter parental attitudes 

and self-efficacy among university students. Another purpose of the study is to determine the predictive role of 

helicopter parental attitudes in self-efficacy. Correlational survey model was used in the research. The research 

group consists of 191 university students, of whom 142 (74.3%) are female and 49 (25.7%) are male. The average 

age of the participants, whose ages range from 18-27, is 22.21. Data were collected with Personal Information 

Form, Helicopter Parental Attitude Scale and General Self-efficacy Scale. Descriptive statistics, Pearson 

Correlation Analysis and regression analysis were used in the analysis of the data. In the study, it was determined 

that 35 (18.32%) of the participants perceived helicopter mother attitude, and 12 (6.28%) helicopter father attitude. 

According to the research findings, it was found that there was a negative significant relationship between 

perceived helicopter mother attitude and self-efficacy (r= -.196, p<.01). However, no significant relationship was 

found between perceived helicopter father attitude and self-efficacy (r= -.031, p>.01). Also it was determined that 

the perceived helicopter mother attitude significantly predicted self-efficacy and explained 3.8% of the variance 

in self-efficacy (R2=.038, p<.01). As a result of the research, it was seen that the helicopter mother attitude 
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perceived by the students is about 3 times compared to the father attitude. In addition, it was determined that the 

perceived helicopter mother attitude was a significant predictor of self-efficacy among university students. 

Keywords: Helicopter parent, Self-efficacy, University students 

GİRİŞ 

Helikopter ebeveynlik, çocuklarına gelişimsel veya bağlamsal olarak uygun olmayan müdahale, 

koruma ve kontrol davranışları gösteren; çocuklarının hayatlarının tüm yönleri ile takıntılı sayılabilecek 

düzeyde ilgili olan ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumlarını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (Lee 

ve Kang 2018; Padilla-Walker ve Nelson, 2012). Helikopter ebeveynler, çocuklarının başarı ve 

mutluluklarını artırmayı amaçlayarak onların yaşadıkları sorunları çözmede ve karşılaştıkları engelleri 

aşmada çocuklarının yerine hareket etmektedir (LeMoyne ve Buchanan, 2011). Bu tutuma sahip 

ebeveynler, üniversite öğrencisi çocuklarını günde 3-4 kez telefonla arama ya da mesaj gönderme, onlar 

adına yapılacaklar listesi hazırlama gibi aşırı dahil olma davranışları göstermektedir (Hunt, 2008). 

Çocukları adına çok yoğun düzeyde endişe duyan bu ebeveynler akademik alan, gündelik yaşam gibi 

çeşitli konularda çocuklarına sürekli olarak tavsiye ve öğüt vermektedir (Reed vd., 2016). Helikopter 

ebeveynlik tutumu sergileyen ebeveynler, çocuklarının iyiliğini gözettiklerini düşünmekle birlikte bu 

tutum çocukları olumsuz olarak etkilemektedir (Yam ve Kumcağız, 2021). Sosyal fobi, panik bozukluk, 

mükemmeliyetçilik, narsisizm, düşük benlik saygısı ve düşük psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumu bu 

olumsuz sonuçlardan bazılarıdır (Gençdoğan ve Gülbahçe, 2021; LeMoyne ve Buchanan, 2011; 

Rutherford, 2011; Segrin vd., 2012). Helikopter ebeveynlik ile ilişkilendirilebilecek bir diğer değişken 

ise öz-yeterliktir. 

Öz-yeterlik, bireyin gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne derece 

başarılı olabileceğine ilişkin kendi hakkındaki inançları olarak tanımlanmaktadır. Öz-yeterlik algısı 

düşük olan bireyler, tehdit edici olarak gördükleri zor görevlerden kaçınmakta, karşılaştıkları engeller 

karşısında daha çabuk yılmakta ya da var olan çabalarını azaltmaktadır (Yıldırım ve İlhan, 2010). 

Bireylerin kendi kaynaklarına güvenmesi anlamına gelen öz-yeterlik algısı üzerinde ebeveyn 

tutumlarının önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir (Erol ve Avcı-Temizer, 2016). Bu doğrultuda 

helikopter ebeveynlerin de çocuklarına kendi hayatlarından sorumlu olmadıkları yönünde mesajlar 

gönderebilecekleri ve onların özerkliklerini sınırlandırarak yetişkinliğe doğru geçişlerinde gelişimsel 

görevleri yerine getirmede onları olumsuz etkileyebilecekleri düşünülebilir. Ayrıca helikopter 

ebeveynlik tutumunun etkileri, herhangi bir gelişim döneminde gözlemlenebilse de çoğunlukla ergenlik 

veya üniversite yıllarını kapsayan beliren yetişkinlik döneminde kendini göstermektedir (Segrin vd., 

2012). Bununla birlikte yurt içi alanyazında helikopter ebeveynliğe yönelik araştırmaların arttırılması 

gerektiğine dikkat çekilmiş (Avcı ve Şatır, 2020) ve helikopter ebeveynlik tutumlarının üniversite 

öğrencileri üzerindeki etkilerine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda bu 

araştırmada üniversite öğrencilerinde helikopter ebeveyn tutumları ile düşük öz-yeterlik algısının ilişkili 

olması beklenmektedir.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel 

tarama modelinde, iki ya da daha fazla değişken arasında birlikte değişimin varlığı ya da derecesi 

belirlenmeye çalışılır (Karasar, 2009).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, yaşları 18-27 arasında değişen 191 üniversite öğrencisinden 

oluşmaktadır. Katılımcıların 142’si (%74.3) kadın, 49’u (%25.7) erkektir. Çalışma grubunun yaş 

ortalaması ise 22.21’dir.  

Veri Toplama Araçları 
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Araştırmanın verileri; Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği ve 

Genel Özyeterlilik Ölçeği ile toplanmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda, cinsiyet ve yaş gibi demografik değişkenlere 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği 

Yılmaz (2019) tarafından geliştirilen ölçek, bireylerin anne ve babalarından algıladıkları 

helikopter ebeveyn tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ölçek anne ve baba formlarından 

oluşmaktadır. Her iki ölçek formu 20 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; etik ve 

ahlaki konularda helikopterlik, akademik/okul yaşamı konularında helikopterlik, temel güven ve yaşam 

becerileri konusunda helikopterlik ve duygusal-kişisel yaşam alanında helikopterliktir. Ölçeğin anne 

formuna ait uyum endeksleri; χ2/sd= 10.05. RMSEA=.07. SRMR=.054. CFI=.95. NFI=.94. NNFI= .94. 

GFI=.91. AGFI=.90; baba formu için ise; χ2/sd=5.51, RMSEA=.050. SRMR=.045. CFI=.96. NFI=.95. 

NNFI=.95. GFI=.95. AGFI=.94 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayıları anne formu için .85 ve baba 

formu için .83’dür. Ayrıca iki ayrı araçla test edilen uyum geçerliliği verileri, her iki form ve dört boyut 

için yeterli bulunmuştur. 

Genel Özyeterlilik Ölçeği 

Sherer vd., (1982) tarafından geliştirilen ve Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından kültürümüze 

uyarlama çalışmasının yapıldığı ölçek, bireylerin öz yeterlik inançlarını ölçmektedir. Ölçeğin geçerliğini 

tespit etmek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin “başlama”, “yılmama” ve “sürdürme 

çabası-ısrar” olmak üzere öz-değeri 1’in üzerinde olan üç faktörlü bir yapıdan oluştuğu ve bu üç faktörlü 

yapının varyansın %41,47’sini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla iç 

tutarlık katsayısı hesaplanmış ve .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar-test güvenirlik katsayısının 

ise .69 olduğu tespit edilmiştir. Toplam 17 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipindedir. Ölçekten alınan 

puanın artması öz yeterlik inancının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 20.0 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada öncelikle çarpıklık ve 

basıklık değerleri incelenerek ölçeklerden alınan puanların normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinin analizinde betimleyici istatistikler, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal 

Regresyon Analizinden yararlanılmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların ilgisiz, normal ve helikopter tutuma sahip anne babalarının oranları 

 İlgisiz Orta Helikopter 

 N % N % N % 

Anne 24 12.56 132 69.1 35 18.32 

Baba 62 32.45 117 61.25 12 6.28 

Tablo 1’e göre, katılımcılar, annelerinin %.18.32’sini, babalarının %6.28’ini helikopter tutuma 

sahip olarak algılamaktadır. Öğrencilerin algıladıkları helikopter anne tutumu, baba tutumuna göre 

yaklaşık 3 katı olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Üniversite öğrencilerinin algılanan helikopter ebeveyn tutumları ile öz-yeterlikleri arasındaki ilişki 

 Helikopter Anne Tutumu Helikopter Baba Tutumu Öz-yeterlik 

Helikopter Anne Tutumu -   

Helikopter Baba Tutumu .491* -  

Öz-yeterlik -.196* -.031 - 

* p<.01    
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Tablo 2’ye göre, algılanan helikopter anne tutumu ile öz-yeterlik arasında (r= -.196, p<.01) 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu; algılanan helikopter baba tutumu ile öz-yeterlik arasında (r= -

.031, p>.01) anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.  

Tablo 3. Üniversite öğrencilerinin algılanan helikopter anne tutumunun öz-yeterliği yordama durumu 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p İkili R   Kısmi R 

Sabit 56.052 2.402 
 

23.337 000 
  

Helikopter   

anne tutumu   

-.159 .058 -.196 -2.747 007 -.196 -.196 

R=.196                      R2= .038     

F(1, 189) =7.546           p=.007 

Tablo 3’e göre, algılanan helikopter anne tutumunun öz-yeterliği anlamlı bir şekilde yordadığı 

ve öz-yeterliğe ilişkin varyansın %3.8’ini açıkladığı tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin algıladıkları helikopter anne tutumu baba 

tutumuna göre daha fazla olarak bulunmuştur. Benzer şekilde Yılmaz (2020), ortaokul ile lisans üstü 

eğitim kademeleri arasındaki öğrencilerden oluşan çalışma grubu ile gerçekleştirdiği araştırmada, 

annelerin babalara kıyasla daha fazla helikopter tutum sergilediklerini ortaya koymuştur. Bu sonuçta, 

toplumda var olan geleneksel anne ve baba rolleri konusundaki farklılıkların etkili olabileceği 

söylenebilir. Annelerin helikopter tutumunun çocuklar tarafından müdahalecilik; babaların aynı 

tutumunun ise koruyuculuk ve destek olarak algılanıyor olabileceği de düşünülebilir. 

Araştırma sonucunda, algılanan helikopter anne tutumu ile öz-yeterliğin birbiriyle negatif yönde 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, algılanan helikopter baba tutumu ile öz-yeterliğin birbiriyle 

ilişkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada, algılanan helikopter anne tutumunun öz-yeterliği 

anlamlı bir şekilde yordadığı ve öğrencilerin öz-yeterlik inançları üzerinde helikopter anne tutumunun 

etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Kim (2018), üniversite öğrencileri ile 

gerçekleştirdiği araştırmada helikopter baba tutumu ile öz-yeterliğin anlamlı bir ilişkiye sahip 

olmadığını saptamıştır. Ingen vd., (2015) ise, annelerin helikopter tutumunun babalara göre genel öz-

yeterlikle daha güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, araştırma sonuçlarıyla 

uyumlu görünmektedir. 

Yapılan çalışmalar, helikopter ebeveynlik düzeyi yükseldikçe öz-yeterlik düzeyinin düştüğünü 

belirtmektedir (Darlow vd., 2017; Reed vd., 2016). Mevcut araştırma sonuçlarına göre de helikopter 

anne tutumu arttıkça üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik düzeyleri azalmakta ve öz-yeterlik algıları 

üzerinde helikopter anne tutumu anlamlı bir etki sağlamaktadır. Özellikle kendi kararlarını alarak 

bireysel hareket etmeleri beklenen üniversite öğrencileri için ebeveynleri aşırı koruyucu tutumda 

algılamak öz-yeterlik inançlarını olumsuz etkilemektedir (Erol ve Avcı-Temizer, 2016). Dolayısıyla 

çocuklarının yaşamlarına aşırı düzeyde dahil olan, onlar adına sorunları çözen bir anneleri olduğunda 

çocuklar; yaşamlarında olup bitenler üzerinde etkili olabilecek şekilde bir eylemi başlatmaya ve sonuç 

alıncaya kadar sürdürmeye yönelik olarak düşük düzeyde bir inanca sahip olmaktadır denebilir.  

Bu araştırmanın çeşitli sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın sonuçları üniversite 

öğrencilerinden elde edilen veriler ile sınırlı olduğundan sonuçlar, farklı eğitim düzeyi ve yaş grupları 

ile çalışılarak test edilebilir. Ayrıca araştırma, helikopter ebeveynlik tutumunu “algılanan ebeveynlik” 

boyutunda incelemiştir. İleride yapılacak araştırmalar, ebeveynlerin de görüşlerini içerecek şekilde 

helikopter ebeveynliğin değerlendirilmesini kapsayabilir. Araştırma sonuçlarından hareketle, üniversite 

öğrencilerinin öz-yeterlik inançlarını geliştirmede, helikopter ebeveyn tutumu ile çalışmak önemli 

görünmektedir. Bu doğrultuda, annelerin babalardan daha fazla helikopter ebeveyn tutumu sergilediği 
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bilgisi ışığında, özellikle annelere yönelik olarak helikopter ebeveynliğin çocukların gelişimi üzerindeki 

olumsuz etkilerini içeren farkındalık eğitimleri düzenlenebilir. Helikopter ebeveyn tutumları farklı 

araştırma yöntem ve teknikleri (nitel araştırma, deneysel desen vb.) ile araştırılarak literatür 

zenginleştirilebilir. 
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Özet 
Teknolojinin hızla gelişimi karşısında öğretim teknolojilerinde Web 2.0 araçlarının kullanımı son yıllarda 

artarak yaygınlaşmıştır. Bu web araçlarından biri de özellikle çocukların ilgisini çeken olan Toontastic 3D” adlı 

çizgi film tasarım aracıdır. Bu araştırmada, Toontastic 3D adlı web aracında ilkokul dördüncü sınıf düzeyindeki 

Suriye uyruklu öğrenciler ile birlikte çizgi film tasarlayan Türkçe öğreticilerinin görüşleri incelenmektedir. 

Araştırmada tasarlanan çizgi film, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay ilinde geçici koruma kapsamındaki 

Suriye uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü bir geçici eğitim merkezinde oluşturulmuştur. Bu araştırmanın 

amacı, Toontastic 3D uygulamasında geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerle birlikte çizgi film 

tasarlayan Türkçe öğreticilerinin Web 2.0 aracının kullanımına ilişkin görüşlerini betimlemektir. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018 -2019 

öğretim yılında Hatay ilinde bir geçici eğitim merkezinde görev yapan 11 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 

katılımcıların daha önce Web 2.0 araçlarını duydukları ancak bir web aracı tasarlamadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu çocuklara Türkçe öğreten öğreticilerin Toontastic 3D uygulamasına 

yönelik görüşleri, altı alt tema başlığı ile özetlenmiştir. Öğretmenlerin uygulamaya ilişkin görüşleri; öğrenmeye 

karşı güdüleme, iş birliği, mesleki gelişim, farklı dil düzeyi ve temalara uygulanabilirlik, birden fazla beceri 

öğretim imkanı, öğrenci merkezlilik olarak betimlenmiştir. Araştırma sonucunda, çizgi film oluşturma sürecinin 

gerek Türkçe öğretim sürecinde gerekse mesleki gelişim bağlamında birçok olumlu etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca; okullarda veya öğrencilerin evlerinde yeterli teknolojik donanıma sahip olmaması, öğretmenlerin teknoloji 

konusundaki bilgi eksikliği ve web aracının ara yüzlerinin İngilizce olması uygulamanın kullanımına ilişkin 

oluşabilecek engel durumlar olarak betimlenmiştir. Araştırma sonucunda farklı ders ve temalarda benzer çizgi 

filmlerinin tasarlanması ve teknoloji tabanlı uygulamalarının artırılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Toontastic 3D, çizgi film tasarımı, ilkokul  

THE ROLE OF CARTOON DESIGN IN THE EDUCATION OF 

IMMIGRANT CHILDREN  

Abstract 

In the face of the rapid development of technology, the use of Web 2.0 tools in teaching 

technologies has become increasingly widespread in recent years. One of these web tools is the cartoon 

design tool called ”Toontastic 3D", which is especially interesting for children. In this research, the 

opinions of Turkish teachers who designed cartoons together with Syrian students at the fourth grade 

level of primary school in the web tool called Toontastic 3D are examined. The cartoon designed in the 

research was created in a temporary education center where Syrian students under temporary protection 

study in Hatay province in the 2018-2019 academic year. The aim of this research is to describe the 

opinions of Turkish tutorials designing cartoons with Syrian students under temporary protection in 

Toontastic 3D application regarding the use of Web 2.0 tool. Case study design, one of the qualitative 

research methods, was used in the research. The study group of the research consists of 11 Turkish 

teachers working in a temporary education center in Hatay province in the 2018-2019 academic year. 

The data collected in the research were analyzed using the content analysis technique. As a result of the 

interviews, it was found that the participants had previously heard of Web 2.0 tools but had not designed 

a web tool. The opinions of the teachers who teach Turkish to Syrian children under temporary 

protection about Toontastic 3D application are summarized with six sub-theme headings. Teachers' 

views on the application are described as motivation for learning, cooperation, professional 
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development, applicability to different language levels and themes, the possibility of teaching multiple 

skills, student-centeredness. As a result of the research, it is understood that the process of creating 

cartoons has many positive effects both in the Turkish teaching process and in the context of professional 

development. English language interface of the web tool, lack of technological equipment in schools or 

at the homes of students, lack of knowledge of technology of teachers and obstacles that may arise 

regarding the use of the application are Deciphered as situations. As a result of the research, it was 

proposed to design similar cartoons in different courses and themes and to increase their technology-

based applications. 

Keywords: Toontastic 3D, cartoon design, elementary school 

1. GİRİŞ 

Bilgiye ulaşma yolları, bilişim teknolojisinin hızla gelişimi ile yeniden yapılandırılmıştır. Dijital 

yerli (Prensky, 2001) olarak tanımlanan yeni neslin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında ve öğretim 

sürecinin düzenlenmesinde eğitim teknolojisindeki uygulamaların önemi artmıştır. Dijital yerli olan 

çocuklar, günümüzde neredeyse eğitimin her alanında dijital uygulamaları kullanabilmekte ve bu 

uygulamalar ile öğrenmelerini gerçekleştirebilmektedir. Teknolojinin hızla gelişimi karşısında öğretim 

teknolojilerinde Web 2.0 araçlarının kullanımı son yıllarda artarak yaygınlaşmıştır. Web 2.0 araçları; 

bireysel veya grup biçiminde dijital içeriklerin oluşturulduğu, çok sayıda kullanıcının katılımıyla 

öğretici dijital araçların tasarlandığı dijital ortamlar olarak tanımlanabilir. Öğretim teknolojilerinde 

özellikle çocukların ilgisini çeken web araçlarından biri de “Toontastic 3D” adlı çizgi film tasarım 

aracıdır. Toontastic 3D ile kendi çizgi filmlerinizi çizebilir, canlandırabilir ve anlatabilirsiniz. Bu 

uygulamada tasarlanan çizgi filmler üç boyutlu video olarak da kaydedilebilmektedir. Bu araştırmada, 

Toontastic 3D adlı web aracında ilkokul dördüncü sınıf düzeyindeki Suriye uyruklu öğrenciler ile 

birlikte çizgi film tasarlayan Türkçe öğreticilerinin görüşleri incelenmektedir.  

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sebebi ile sığınma talebinde bulunan milyonlarca 

Suriye uyruklu kişi Türkiye’ye göç etmiştir. Hızlı ve ani gelişen göç karşısında yabancı uyruklu 

öğrencilerin eğitimlerini devam edebilmelerini sağlamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

geçici eğitim merkezleri açılmıştır. Araştırmada tasarlanan çizgi film, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Hatay ilinde geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü bir geçici eğitim 

merkezinde oluşturulmuştur. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi 

Projesi (PIKTES) kapsamında görevli Türkçe öğreticileri, Suriye uyruklu öğrencilerle birlikte 

Toontastic 3D uygulamasında çizgi film tasarlamışlardır. Film senaryosu oluşturulmadan önce 

katılımcılar, hazırlanacak içerikle ilgili fikirlerini paylaşmışlardır. Çizgi film konusu belirlendikten 

sonra film içeriklerinin fotoğraf ve seslendirme çalışmaları web aracında tasarlanmıştır. Filmin 

seslendirilmesinde çocukların ve öğretmenlerin seslerine yer verilmiştir. Çizgi filmde çocukların Türkçe 

öğrenmesinde karşılaştığı zorluklar, öğretmenlerin sınıf ortamında yaşadıkları ve sınıfta kullanılan 

Türkçe ve Arapça sözcükler anlatılmaktadır. Web aracında hazırlanan çizgi film uygulamasının 

oluşturulma süreci Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Çizgi film 
senaryosu 

hakkında fikir 
paylaşımı

Çocukların Türkçe öğrenmesinde 
karşılaştığı zorluklar, 

öğretmenlerin sınıf ortamında 
yaşadıkları ve sınıfta kullanılan 

Türkçe ve Arapça sözcükler 
anlatılmaktadır. 

Film içeriğinin 
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Çizgi filmin 
yayımlanması 
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Şekil 1: Çizgi filmin oluşturulma süreci 

Türkiye’de eğitiminde web araçlarının kullanımına yönelik çok az araştırma vardır (Yaşar ve 

Yıldız, 2021;Mete ve Batıbay, 2019; Fansa, 2020 ). Yapılan çalışmalar, web araçlarından Kahoot, 

Storyjumper uygulamalarının kullanımına yönelik araştırmalardır. Bu araştırmada Türkçe öğreticileri, 

kahramanı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrenciler olan bir çizgi film tasarlamışlardır. 

Araştırmanın bu yönü ile özgün ve önemli olduğu düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, Toontastic 3D uygulamasında geçici koruma kapsamındaki Suriyeli 

öğrencilerle birlikte çizgi film tasarlayan Türkçe öğreticilerinin Web 2.0 aracının kullanımına ilişkin 

görüşlerini betimlemektir. Katılımcıların Web 2.0 aracına yönelik görüşlerini betimlemeyi amaçlayan 

dört görüşme sorusu aşağıda verilmiştir. 

• Web 2.0 araçları konusunda deneyim süreleriniz hangi düzeydedir?  

• Web 2.0 aracının öğretimde kullanımına ilişkin katılımcıların görüşleri nelerdir? 

• Web 2.0 aracının kullanılmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?  

• Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik önerileriniz nelerdir? 

Web 2.0 araçlarının öğretimde kullanımı ile yapılan çalışmalar hız ve önem kazanmıştır. Bu 

araştırmada Türkçe öğreticileri, kahramanı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrenciler olan bir 

çizgi film tasarlamışlardır. Araştırmanın bu yönü ile özgün ve önemli olduğu düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Creswell 

(2007)’e göre durum çalışması; araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu 

çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, 

raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı nitel bir 

araştırma yaklaşımıdır. Bu desende tekli araçsal durum modeli tercih edilmiştir. Araştırma verilerinden 

elde edilen bulgular yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır.  Araştırmacı aynı zamanda 

geçici eğitim merkezinin koordinatörü olduğundan araştırma sürecini gözlemlemiştir. Araştırmanın 

çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu nedenle, 

uygulama yapılacak sınıfta daha önce Web 2.0 aracında çizgi film tasarımına ve kullanımına yönelik bir 

çalışma yapmamış olması ölçüt kabul edilmiş ve öğretmenlerin araştırmaya katılma noktasında gönüllü 

olması dikkate alınarak araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018 -

2019 öğretim yılında Hatay ilinde bir geçici eğitim merkezinde görev yapan 11 Türkçe öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde 

edilen analizler doğrultusunda kodlar ve kodlara bağlı temalar oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

Yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların daha önce Web 2.0 araçlarını duydukları ancak 

bir web aracı tasarlamadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu 

çocuklara Türkçe öğreten öğreticilerin Toontastic 3D uygulamasına yönelik görüşleri ise altı alt tema 

başlığı ile özetlenmiştir. Öğretmenlerin uygulamaya ilişkin görüşleri; öğrenmeye karşı güdüleme, iş 

birliği,  mesleki gelişim, farklı dil düzeyi ve temalara uygulanabilirlik, birden fazla beceri öğretim 

imkanı, öğrenci merkezlilik, erişim kolaylığı olarak betimlenmiştir. Araştırma bulgularını özetleyen 

temalar Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2: Öğretmenlerin uygulamaya ilişkin görüşlerini betimleyen temalar 

Öğrenmeye ve Öğretmeye Karşı Güdüleme 

Katılımcılar uygulamanın derse katılımda artış sağladığını ve Web araçlarını öğrenme isteğini 

artırdığını ifade etmişlerdir. Bulguları yansıtan söylemler şu biçimde aktarılmıştır. 

‘‘Öğrenciler çizgi film uygulamasını öyle sevdi ki Türkçe bilmeyen öğrenciler bile filmde rol 

almak istedi.’’(NA) 

‘‘ Öğrencilerin çoğu telefon ve tablet gibi araçlara ilgili olduğundan bu araçları evde nasıl 

kullanacaklarını sordu’’ (NŞ) 

‘‘Web araçları sadece öğrencileri değil aynı zamanda bizimde derse karşı güdülenmemizi 

sağladı.’’(MK). 

İş birliği 

Katılımcılar, uygulamanın öğretmen-öğrenci etkileşimini artırdığını ve öğrencilerde sorumluluk 

duygusunu pekiştirdiğini ifade etmişlerdir. Uygulamanın iş birliğini artırmasına yönelik katılımcı 

ifadeleri şu biçimde aktarılmıştır. 

‘‘Çizgi filmi tasarlarken çocuklarla birlikte rol almamız aramızdaki etkileşimi artırdı.‘’ (NA) 

‘‘Çizgi filmde rol alan her öğrenci filmdeki rolünün sorumluluğunu da taşımayı öğrendi. Film 

bu yönü ile güzel (NŞ) 

Mesleki Gelişim 

Uygulama katılımcılara teknoloji okuryazarlık boyunda önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca web 

aracının yabancı dil olması ile katılımcıların uygulamada yer alan yabancı sözcükleri de öğrendiklerini 

göstermiştir. Katılımcıların uygulamanın mesleki gelişimine ilişkin katkısı şu biçimde ifade etmişlerdir.  

‘‘Önceden web araçlarını duymuştum ancak öğrencilerin ve bizim rol alacağı bir tasarım 

şaşırtıcı olmakla birlikte eğitici‘’ (MK) 

‘‘Web aracı ingilizce olduğundan uygulamanın tasarımında gereken İngilizce sözcükleri de 

öğreniyoruz(Aİ) 

ÖĞRETMENLERİN 
UYGULAMAYA 

İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ

Öğrenmeye ve 
öğretmeye karşı 

güdülenme
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Farklı dil düzeyi 
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uygulanabilirlik

Birden fazla 
beceri öğretim 

imkanı
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Farklı dil düzeyi ve temalara uygulanabilirlik 

Katılımcılar çizgi film uygulamasının farklı dil düzeylerine uygulanabileceğini ve web aracının 

farklı derslerde de uygulanabileceğini şu biçimde ifade etmişlerdir.  

“Biz aracı B1 seviyesinde olan grupla tasarladık. Ancak A1 seviyesinde olan öğrencilerle de 

çok güzel filmler geliştirilebilir’’ (MK)  

“Çocukların kelime hazinesini artırma temalı çizgi filmlerde hazırlamayı düşünüyorum.’’ (OS)  

‘‘Aslında diğer tüm derslerde bu araç kullanılabilir. Mesela Matematik dersinde bir problem 

mizahi  biçimde çizgi filmde işlenebilir..’’ (Aİ) 

Birden fazla beceri öğretim imkanı 

Katılımcılar uygulamanın göçmen öğrencilerde konuşma ve dinleme becerisini artırdığını, 

öğrencilerde rol alma becerilerini pekiştirdiğini, yaratıcı düşünme becerisini ve hayal gücünü artırdığını 

ifade etmişlerdir. 

‘‘Öğrenciler uygulama sayesinde sürekli konuşarak rollerini tekrarlıyor.’’ (NA) 

Öğrenci merkezlilik 

Katılımcılar uygulamanın her yönü ile özgün bir tasarıma sahip olduğunu ve öğrencilerin de 

yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini aktarmışlardır. 

‘‘Web aracında çocukların rol alması kendi sesleri ve görüntüleri ile film tasarlaması 

materyalin çok özgün kılıyor.’’ (Aİ) 

‘‘Öğrencilerin film tasarımda rol alması bir sonraki seviyede kendi filmlerini tasarlayabilecek 

olmasıyla öğrenme yaşantı ürününe dönüşüyor..’’ 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda, çizgi film oluşturma sürecinin gerek yabancılara Türkçe öğretim 

sürecinde gerekse mesleki gelişim bağlamında birçok olumlu etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların yabancılara Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarını kullanmak ve bu araçları 

yaygınlaştırmak istedikleri görülmüştür. Ayrıca; okullarda veya öğrencilerin evlerinde yeterli teknolojik 

donanıma sahip olmaması, öğretmenlerin teknoloji konusundaki bilgi eksikliği ve web aracının ara 

yüzlerinin İngilizce olması uygulamanın kullanımına ilişkin oluşabilecek engel durumlar olarak 

betimlenmiştir. Araştırma sonucunda uygulamanın kullanıma ilişkin şu öneriler sunulmuştur. 

• Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilere öğretimde teknoloji tabanlı araçların kullanımı 

artırılabilir. 

• Türkçe öğretimi alanında görev yapan ve yapacak öğretim elemanlarına bilişim teknolojilerinin 

etkin kullanımı konusunda seminerler düzenlenebilir.  

• Araştırmada tasarlanan çizgi filme benzer yeni filmler geliştirilebilir.  

• Bilgisayar, telefon, tablet gibi uygulamanın kullanılmasını sağlayan teknolojik araçlara sahip 

olmayan öğrencilere bu araçların temini sağlanabilir. 
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ÖZET 

Türkiye’deki göçmen kadınlar fiziksel olarak aktif olamamakla beraber bulundukları 

bölgeye uyum sağlamakta güçlük çekmekteler. Bu araştırmanın amacı da göçmen kadınların 

fiziksel aktivite ile desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmaları doküman 

analizi yöntemi ile inceleyerek fiziksel aktivitenin önemini ortaya çıkarmaktır.   

Araştırma sonuçlarına göre bireysel, sosyal, kültürel, çevresel ve politik boyutların 

göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımlarında belirleyici faktörler olduğu görülmüştür. 

Bireysel faktörlerde, kadınların fiziksel aktivite bilgisi ve göç edilen ülkeden alınan spora 

katılım süreci bağlantılıdır. Sosyal faktörler başlığı altında, toplumsal çevrenin ve bu yolla 

kadının ailede ki iş yükünden kaynaklı kadınların fiziksel aktiviteye katılımının kısıtlandığı 

görülmektedir. Göç edilen bölgelerde yerleşik bir fiziksel aktivite ve spor kültürünün olmaması 

durumu, toplumsal cinsiyet normları, kültürel ve dini inançlar kadınların fiziksel aktivitelere 

katılamamasının kültürel boyutudur. Beden eğitimi derslerinin ve eğitim politikalarının 

nitelikleri göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen politik faktörler olduğu 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göçmen kadın, fiziksel aktivite, spor ve kadın 

A COMPILATION STUDY ON THE EMPOWERMENT OF MIGRANT 

WOMEN WITH PHYSICAL ACTIVITIES 

                                                             ABSTRACT 

Despite being physically active, migrant women in Turkey have difficulties in adapting 

to the region they live in. The aim of this research is to reveal the importance of physical activity 

by examining the studies on the support and empowerment of immigrant women with physical 

activity by document analysis method. 
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According to the results of the research, it has been seen that individual, social, cultural, 

environmental and political dimensions are the determining factors in the participation of 

immigrant women in physical activity. In individual factors, women's knowledge of physical 

activity and participation in sports from the country of origin are linked. Under the heading of 

social factors, it is seen that the participation of women in physical activity is restricted due to 

the social environment and thus the workload of women in the family. The absence of a settled 

physical activity and sports culture in the migrated regions, gender norms, cultural and religious 

beliefs are the cultural dimensions of women's inability to participate in physical activities. It 

has been determined that the qualities of physical education classes and education policies are 

political factors that affect the participation of immigrant women in physical activity.     

Keywords: Migrant women, physical activity, sports and women 

1. GİRİŞ 

İnsanlığın başlangıcından günümüz dünyasına kadar süregelen göç olgusu, 20. yüz yılda 

başlayan küreselleşme ile birlikte daha çok gündem olmuştur. Göç; savaş, hastalık, ekonomik 

buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi durumlarda, aile ya da toplum olarak, 

bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma 

durumuna denir (Göçmen Büro, 2020).  

Fiziksel Aktivite ise enerji kullanarak vücut hareketlerini anlatmak için kullanılan 

uluslararası bir terimdir. En basit tanımı ile enerjiyi harcamak için vücudun hareket 

etmesidir. Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji 

tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla 

sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir. Fiziksel olarak aktif olmak fiziksel, ruhsal ve 

sosyal olarak tam iyi olma haline önemli katkı koymaktadır.  

Yaşanan göç olayları bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını zorlaştırmaktadır. Göçün 

genellikle daha fazla kentleşmiş alanlara doğru gerçekleştiği ve dünya genelinde haftada 

yaklaşık 3 milyon insanın kentsel şehirlere göç ettiği düşünüldüğünde, (World Migration 

Report, 2015) göç ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. 

Daha fazla kentleşmiş alanlarda, daha az kentleşmiş alanlara kıyasla daha düşük fiziksel aktivite 

oranları görülmektedir, (Patel ve Burke, 2009) Ayrıca daha az kentleşmiş yerlerden daha 

kentleşmiş yerlere göç edenlerin fiziksel aktivitelerini azaltma eğiliminde olduğu tespit 

edilmiştir (Warburton, Charlesworth, Ivey, Nettlefold ve Bredin, 2010; Patel ve Burke, 2009; 

Desa, 2011). Kentleşme, şehirlerin genişlemesi ve kırdan kente göçle devam ettikçe, daha düşük 

fiziksel aktivite seviyeleri ile birlikte kentleşmiş bir yaşam tarzı da benimsenmiştir. Bu davranış 

değişiklikleri, obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalık risk 

faktörlerindeki artışa katkıda bulunmuştur (Sullivan,  Kinra, Ekelund, Vaz, Kurpad,... ve 

Kuper, 2011). Göç olgusu insanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana var olan bir olgudur. 

Uluslararası göç olgusu her ne kadar insanlık tarihi boyunca karşımıza çıksa da son yıllarda 

ivme kazanmış ve daha karmaşık hale gelmiştir (Şener, 2008).  

2. YÖNTEM 

Göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımını inceleyen bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi modeli kullanılmıştır. ‘Doküman analizi, araştırma verilerinin 

birincil kaynağı olarak çeşitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve 
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analizi olarak tanımlanabilen bilimsel bir araştırma yöntemidir’(Sak, Sak, Şendil ve Nas, 2021, 

s. 228). Araştırma konusu ile bağlantılı olabilecek bütün kaynaklar incelenerek seçilmiştir. 

Göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımını konu alan diğer ülkelerin çalışmaları incelerek 

Türkiye için önerilerde bulunulmuştur.  Araştırmada verilerin toplanması amacıyla konu ile 

ilgili makaleler incelenerek alan yazındaki veriler taranmıştır. 

  

3. BULGULAR 

2011’de Suriye’de başlayan iç savaş küresel boyutlarda insan hareketliliğine neden 

olmuş ve Suriye’den özellikle Avrupa ve Amerika kıtası başta olmak üzere dünyanın birçok 

yerine kitlesel göçler olmuştur. Suriye’nin sınır komşusu oluşu Türkiye’de daha çok göçmen 

bulunmasına neden olmuştur. Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı 07/07/2022 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 3.650,651’dir. Göçmenlerin  (%46,14)’ünü 

kadın göçmenler oluşturmaktadır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [GİGM], 2022). Göç, fiziksel 

aktivite ve sağlık konulu yakın tarihi kapsayan araştırmalarında daha sıklıkla kadın göçmenlerin 

yer aldığı görülmektedir. Buna neden olarak kadınların göç olgusundan en fazla etkilenen 

gurupların başında olmasıdır. Farklı  ülkelerde yapılan bilimsel araştırmalar da, özellikle kadın 

göçmenlerin fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerine daha düşük düzeylerde katılım gösterdiğini 

ortaya koymuştur (Garrido vd., 2012; Jönsson vd., 2012; Koca ve Yerlisu-Lapa, 2014). 

 Balcılar (2016), yılında yapmış olduğu bilimsel araştırma da Ülkemizde yaşayan 

Suriyelilerin %67,3 sinin fiziksel olarak aktif olmayan risk grubu içerisinde yer aldığını ortaya 

koymuştur. Bu oran erkekler için %60,4 iken kadınlar için %73,2’dir. Dünya Sağlık Örgütü’ne 

göre, kadınlar için yetersiz fiziksel aktivite düzeyinin en yüksek olduğu bölge Doğu Akdeniz 

Bölgesidir. (World Health Organization [WHO], 2014). Al-Hazzaa vd.,(2011). Arap 

ülkelerinde düşük fiziksel aktivite düzeyini etkileyen nedenler arasında kentleşme ile birlikte 

ulaşımda ve yaşam tarzlarında meydana gelen değişimleri göstermektedir. Bu sebepler kadınlar 

ve kız çocukları için farklılık göstermektedir. Arap ülkelerindeki okullarda beden eğitimi 

programlarının niteliğinin özellikle kız çocukları için uygun olmayışı ve kız çocuklarına eğitim 

veren bazı okullarda beden eğitimi dersinin olmaması fiziksel aktiviteye katılamama nedenleri 

olarak gösterilebilir. Ayrıca kültürel nedenlerden dolayı da kız çocuklarının fiziksel aktiviteye 

katılımında sosyal desteğin olmaması da diğer bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. (Al-

Hazzaa vd.,2011). Göçmen kadınların sağlıklı yaşam tarzı edinmelerinde ve sağlıklı olarak 

güçlenmelerinde fiziksel aktiviteye katılımı etkileyen faktörleri bütüncül bir yaklaşımla ortaya 

konması gerekmektedir. 

Göç sonrası değişen yaşam tarzı değişikliği ile bazı kronik sağlık sorunları risk altına 

girmektedir. Kötü beslenme ve fiziksel hareketsizlik bu riskin temel taşını oluşturmaktadır. 

Devlin, Dhalac, Suldan, vd.,  (2012) araştırmasında ABD’de yaşayan risk altındaki Somalili 

göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımda davranışsal belirleyicilerini araştırmıştır. Bu 

çalışmada Somalili kadınlar ile odak grup görüşmeleri yapılmış ve çalışma sonuçlarına göre 

ABD’de 10 yıl veya daha uzun süre yaşayan kadınların aktif olma olasılığı daha yüksek 

olmasına rağmen, deneklerin çoğunun (üçte ikisinin) aktif olmadığını tespit etmişlerdir. Ahlaki 

normların, kamusal alanda veya Batı tarzı giysilerle egzersiz yapmaya karşı yasakların, fiziksel 

aktivitenin önündeki en büyük engel olduğu düşünülmektedir. Fiziksel olarak aktif olmamanın 

oluşturabileceği sağlık problemlerinin önüne geçmek için ahlaki normları dikkate alarak bu 

göçmen popülasyonun kültürüne uygun egzersiz programlarının tasarlanması gerekmektedir.  
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Göçmenler, göç sırasında yaşadıkları zorlu koşullar sebebi ile karmaşık ruh sağlığına 

sahip olabilmektedir. Birçok sığınmacı karmaşık zihinsel sağlık ihtiyaçlarına sahiptir. Düzenli 

olarak yapılan orta düzey fiziksel aktivite zihin sağlığını iyileştirici etkiye sahiptir. Ancak 

göçmenleri düzenli fiziksel aktiviteye dahil etmenin önünde bazı engeller olduğu bilinmektedir. 

Kuzey İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre fiziksel aktivite teriminin ve önerilen 

seviyelerin anlaşılmaması, fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları hakkında bilgi sahibi olmama, 

sığınmacı olarak yaşamak, tanıdık olmayan bir yerde yaşamanın stresi ve yoksulluk fiziksel 

aktiviteye katılmamanın temel engelleri olarak belirtilmiştir. Haith-Cooper, Waskett, 

Montague, vd.,  (2018). Göçmen kadınların göç ettikleri ülkelerin dillerini bilmemesi ve 

egzersiz yapacak kimsenin olmaması da egzersize katılamama nedeni olarak gösterilmiştir (Lee 

ve Brown, 1998). Göçmen kadınların egzersize katılması; etnik gruplar arasında değişen 

egzersiz tercihleri ve tutumları, eğitim seviyeleri ve göç ettikleri ülkenin dilini akıcı bir şekilde 

konuşmaları açısından da farklılık göstermektedir. Bu sebeplerle uygun faaliyetlerin seçimi ve 

topluluk dillerinde programların sağlanması, göçmen kadınlarda sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesi ve toplum sağlığı müdahaleleri için oldukça önemlidir. Dil bilmeyen göçmen 

kökenden gelen kadınların uygun sosyal destekten yararlanmaları sağlanmalıdır (Lee ve Brown, 

1998). 

Geleneksel kökenden gelen kadınlar için göç, sosyal ve kültürel baskılardan kurtulma 

ve fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimsemek için daha fazla mücadeleyi 

gerektirmektedir. Kendi ülkelerinde yüksek bir sosyal konuma sahip olan kadınlar göç 

ettiklerinde, kariyerlerini, gelir kaynaklarını ve sosyal ilişkilerini kaybetmektedirler. Göç edilen 

yerlerde topluma uyum eksikliği ve fiziksel aktiviteye katılımda ki zorlu şartlar yaşanılan 

sorunları daha da çok artırmaktadır. Bu sebeple kendi ülkelerinde yüksek fiziksel aktivite 

düzeyine sahip olsalar bile göç edilen ülkede fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu 

düşmektedir. Bu sorunların çözülmesinde yerel yetkililerin ve toplum örgütlerinin yenilikçi 

stratejiler belirlemesi gerekmektedir (Soltani, Botticello ve Watts, 2021). 

Düzenli fiziksel aktivite ile kalp hastalığı için birçok risk faktörü önlenebilmektedir. 

Ayrıca fiziksel aktivite daha iyi zihinsel sağlığa ulaşmada ve kilo kaybı yaşamada etkili 

olmaktadır. Ancak bireylerin fiziksel aktivitenin faydalı etkilerine karşı tutumları arasınlar 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu sebeple kadınların fiziksel aktiviteye katılmaları için 

motivasyonlarının artırılması gerekmektedir. Fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarını 

artırmak için göçmen kadınlara uygun fe gerçekçi fiziksel aktiviteler planlanmalıdır. Ayrıca 

aile katılımının olduğu çalışmalara yer verilmelidir. Politikacılar daha fazla fon ayırmalı ve halk 

sağlığı çalışanları yüksek riskli göçmen kadın grubuna daha fazla odaklanarak fiziksel olarak 

daha aktif hale gelmelerini sağlamalıdır. Ayrıca, artan miyokard enfarktüsü riskleri hakkında 

bilgilendirilmelidirler. Bu, aralarında artan fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve kendi göçmen 

örgütleriyle işbirliği içinde olmalarını sağlayabilir (Sandström, Bolmsjö ve Janzon, 2015). 

Yaşam tarzı değişiklikleri, kırsal alanlardan kentsel alanlara yapılan göçler, daha önce 

yaşanılan olumsuz deneyimler veya hiç deneyim yaşanmamış olması, aile, iş, okul ve diğer 

sosyal etkinliklerin fiziksel aktiviteden daha fazla öncelik haline getirilmesi fiziksel aktiviteye 

katılmanın önündeki engeller olarak belirtilmiştir.  

4. SONUÇ 
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Son yıllarda yapılan araştırmalarda ülkemizde ve farklı ülkelerdeki kadınların fiziksel 

aktiviteye katılımlarında etkili olan ve bireylere fiziksel aktivite davranışını kazandırmak için 

program geliştirme çalışmalarında sosyo-ekolojik modelin (SEM) sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir (Elmas vd., 2016; Öztürk ve Koca, 2017; Thul ve LaVoi, 2011). Göçmenler, 

toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, din, ırk ve göç kavramlarında birleştiği için birbirinden 

farklı göç, spor ve fiziksel aktivite deneyimlerine sahiptirler. Kadınlar göç sürecinde eşe veya 

çocuklara bağımlı kişiler olarak görülmektedirler. Kadınlara bu süreç içerisinde ikincil bir 

konum verilerek fiziksel aktivite doğrultusunda kurumsal veya bireysel olarak desteklenmeleri 

ve güçlenmeleri açısından toplum tarafından pasif bir rol biçilmiştir. 

Araştırmalarda, göçün kadınlar üzerine etkisi, göçün kadın sağlığı üzerine etkisi ve 

göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılım oranları ve deneyimleri ile ilgili olan 

araştırmaların büyük bir kısmı, özellikle eşitlikçi bir yaklaşıma ve nicel metodolojiye sahip 

olanlar, kuramsal bir yaklaşım olarak kültürleşmeyi kullanmışlardır, göçmen kadınların yeni 

kültürel dinamiklere uyumu ile birlikte göç edilen ülkede fiziksel aktiviteye katılımı arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. (Cambaz ve Koca, 2020). Araştırmalarda yeni yerleşilen ülkede barınma 

süresi, göç eden kişinin fiziksel özellikleri ve yaşı, göç eden kadınların göç edilen bölgenin 

diline hâkim olup olmadıkları göz önüne alındığında, kültürleşme ve fiziksel aktivite arasındaki 

ilişki belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.  Göçmen kadınların yeni yerleştikleri ülkede kültür, 

dil, sosyal sistemler, sosyal statüler, ırksal ve etnik çatışmalar gibi konularda adapte 

olamamaları, yabancılık çekmeleri onların sağlıklarını ve topluma uyum sağlamalarını olumsuz 

yönde etkilemektedir (Koca vd., 2020).  

Göçmen kadınların fiziksel aktiviteye katılımları ile sosyal, fiziksel, psikolojik ve 

kültürel güçlenmeleri sağlanarak göçün olumsuz etkileri azaltılarak, kadınların düzenli olarak 

kamusal alana çıkmasını sağlanması ile onların toplumsal uyumunu kolaylaştırmada önemli bir 

sosyal politika aracı olarak kullanılması sağlanabilir. Göçmen kadınların topluma entegre 

olmaları için bireylerin farklılıklarını dikkate alan düzenli fiziksel aktivite programları 

planlanabilir. 
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MUCİT GİZMO” VE “DÜNYANIN EN YÜKSEK KİTAP DAĞI” ADLI 

ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL ÖGELERİ 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Gülşah GENÇER  
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Özet 

Çocukların bebeklik döneminden itibaren kitaplarla tanışmasının okuma alışkanlıklarını olumlu yönde 

etkileyeceği düşünülmektedir. Ancak bunun yapılabilmesi için çocuğun seviyesine ve ilgi alanına 

uygun kitaplarla tanıştırılması gerekmektedir. Çocuk edebiyatının okuma gelişiminde ve okuma 

alışkanlığına katkı konusunda yeterince etkili olabilmesi için öğretmenlerin muhataplarının 

özelliklerini ve ihtiyaçlarını yeterince bilmesi, eğitim ortamını da ona göre düzenlemesi 

gerekmektedir. Buna bağlı olarak seviyeye uygun metinlerin, iyi resimlenmiş kitapların, çocukların 

okuma gelişimlerini desteklediği göz önünde bulundurulmalıdır. .Çocuğun kitap okumaya 

yönelmesini, kitap okumayı sevmesini, kitapla etkili bir iletişime girmesini ve zamanla okuma kültürü 

edinmesini sağlayabilmek için kitapların kimi yapısal ve eğitsel özellikleri taşıması gerekir. Bu 

özelliklerin çocuk ile kitap arasındaki ilişkinin niteliğini belirleyen etkenler olduğu düşünülmektedir. 

Hikâye kitapları, çocukların oyun yoluyla hayatı ve insanları tanıdığı okul öncesi dönemde zihinsel, 

sosyal, duygusal, dil ve kişilik gelişimi gibi pek çok yönden gelişimini destekler; yaratıcılığını 

geliştirir ve toplumsal kuralları öğrenmesini sağlar. Bu nedenle okul öncesi kitaplarının nitelikli 

olması oldukça önemlidir. Çocukların karşılaştığı kitapların, çocuk kitaplarının taşıması gereken 

biçimsel ve içerik özelliklerini taşıyıp taşımadığının bilimsel verilerle ortaya konması oldukça 

önemlidir. Bu nedenle Mucit Gizmo ve Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı çocuk kitaplarının bu 

yönleriyle ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Mucit Gizmo ve Dünyanın En 

Yüksek Kitap Dağı adlı çocuk kitaplarını, iç yapı ve dış yapı özellikleri ile eğitsel iletiler açısından 

incelemektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın verileri 

doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, her iki kitabın da iç yapı ve 

dış yapı özellikleri ile eğitsel iletiler bakımından hitap ettiği yaş aralığına uygun olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, çocuk kitabı, temel ögeler 

AN EXAMINATION OF CHILDREN’S BOOK TİTLED MUCİT 

GİZMO” AND “DÜNYANIN EN YÜKSEK KİTAP DAĞI” IN TERMS OF 

CHILDREN’S LITERATURE 

Abstract 
It is thought that children's acquaintance with books from infancy will positively affect their reading 

habits. However, in order to do this, the child should be introduced to books that are suitable for his level and 

interests. In order for children's literature to be effective enough to contribute to the development of reading and 

reading habits, teachers need to know the characteristics and needs of their interlocutors sufficiently and organize 

the educational environment accordingly. Accordingly, it should be considered that texts suitable for the level and 

well-illustrated books support children's reading development. Books must have some structural and educational 

features in order to enable the child to incline to reading, to love reading, to communicate effectively with the 

book, and to acquire a reading culture over time. It is thought that these features are the factors that determine the 

quality of the relationship between the child and the book. Story books support the development of children in 

many ways such as mental, social, emotional, language and personality development in the preschool period, where 

they get to know life and people through play; improves their creativity and enables them to learn social rules. For 

this reason, it is very important that preschool books are of high quality. It is very important to reveal with scientific 

data whether the books that children encounter have the formal and content features that children's books should 

have. For this reason, these aspects of Inventor Gizmo and World's Highest Book Mountain children's books need 

to be addressed. The main purpose of this study is to examine the children's books called Inventor Gizmo and The 

World's Highest Book Mountain in terms of internal and external structure features and educational messages. 
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This study is a case study from qualitative research methods. The data of the research were collected through 

document analysis. According to the results of the research, it has been seen that both books are suitable for the 

age range addressed in terms of internal and external structure features and educational messages. 

Keywords: childrens literature, childrens book, key items  

GİRİŞ 

Çocukların bebeklik döneminden itibaren kitaplarla tanışmasının okuma alışkanlıklarını olumlu 

yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ancak bunun yapılabilmesi için çocuğun seviyesine ve ilgi alanına 

uygun kitaplarla tanıştırılması gerekmektedir. “Kitap aracılığıyla çocuklar dünya hakkındaki bilgilerini 

geliştirdikleri gibi kendilerine ait duyarlıklarını, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini 

de geliştirirler” (Demircan, 2006: 13). Çocuk edebiyatının gelişme göstermediği dönemlerde çocuklar 

yetişkinler için basılan kitapları okumak zorunda kaldıklarından kitap okumayı sıkıcı bir eylem olarak 

gördükleri düşünülmektedir. Ancak Türkiye’de 1950’ler itibariyle yeni bir alan olarak çocuk edebiyatı 

ortaya çıkmış ve sadece çocuklara yönelik eserler verilmeye başlanmıştır. “Çocuk edebiyatı, çocukların 

ve gençlerin akıl ve beden gelişimlerine uygun bir şekilde onların iç dünyasına yönelebilen, 

sıradanlıktan ve basitlikten uzak olan onların “anlama-kavrama-yorumlama” becerilerine seslenen, 

onları eğlendiren, eğiten, ürünlerin tamamıdır” (Yağcı, 2007: 63). Şimşek’e (2014: 15) göre ise “gelişme 

çağındaki çocukların duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen edebiyata 

denir.”Kıbrıs’a (2016: 8) göre “çocuk edebiyatı edebiyat etkinliklerinin çocukların karakteristik 

koşullarına uygun bir tutumla ortaya konmuş olan sözlü ve yazılı ürünlerin genel adıdır.” Tanımlardan 

da anlaşılacağı gibi çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun akıl ve beden gelişimine uygun olarak yazılıp 

tasarlanması ve çocuğa görelik ilkesini benimsemesi gerekmektedir.  

Çocuk edebiyatının okuma gelişiminde ve okuma alışkanlığına katkı konusunda yeterince etkili 

olabilmesi için Bağcı’ya (2018) göre öğretmenler muhataplarının özelliklerini ve ihtiyaçlarını yeterince 

bilmeli, eğitim ortamını da ona göre düzenlemeliler. Buna bağlı olarak seviyeye uygun metinlerin, iyi 

resimlenmiş kitapların, çocukların okuma gelişimlerini desteklediği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Şimşek’e (2014: 16) göre “çocuk edebiyatı, edebiyatın taşıdığı hemen her niteliği taşımakla birlikte 

eğitici yönüyle de öne çıkan bir sanat dalıdır.” Amacı doğrudan doğruya eğitmek olmasa da çocuğun dil 

becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek, çocuk edebiyatının amaçları 

arasındadır. Çocuk duyarlığını yitirmemiş her yaştan yetişkin yazar, çizer ve şairin kurduğu çocuk 

edebiyatının temel kaygısı, kullanılan dil ve seçilen temalar bakımından ‘çocuğa görelik’ ilkesidir. 

“Çocuğun kitap okumaya yönelmesini, kitap okumayı sevmesini, kitapla etkili bir iletişime girmesini 

ve zamanla okuma kültürü edinmesini sağlayabilmek için kitapların kimi yapısal ve eğitsel özellikleri 

taşıması gerekir” (Canlı ve Aslan, 2018: 815). Bu özelliklerin çocuk ile kitap arasındaki ilişkinin 

niteliğini belirleyen etkenler olduğu düşünülmektedir. Kitapların çocukların gelişiminde amaca uygun 

katkılar sağlayabilmesi için yapısal ve eğitsel özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir. Çocuk kitapları 

iç yapı, dış yapı özellikleri ve verilmek istenen mesajlar, kazandırılmak istenen değerler bakımından 

bütünsel olarak değerlendirilmelidir. “Çünkü çocuk kitapları dış yapı ve iç yapı ölçütleri ve dayandığı 

eğitsel ilkelerle bir bütündür” (Sever, 1995: 14). Yayınevlerinin de kitap seçerken belirtilen ilkelere 

uygunluk açısından değerlendirmeleri ve eğer uygunsa basıma almalarının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Bu konuda yayınevleri, öğretmenler, ebeveynler veya çocuğa kitap önerisinde 

bulunabilecek konumda olan herkes bilinçlendirilmeli ve bu hususta daha dikkatli olunması 

sağlanmalıdır.  

 “Okul öncesi dönem, topluma faydalı bir birey olma yolunda temel davranış ve alışkanlıkların 

kazanıldığı bir eğitim sürecidir” (Öztürk ve Giren, 2016: 2096). Bu süreçteki çocuklar hikâye ve masal 

kitaplarıyla hayata hazırlanır ve toplumsal kurallarla tanışmaya ve onları öğrenmeye başlar. “Hikâye 

kitapları, çocukların oyun yoluyla hayatı ve insanları tanıdığı okul öncesi dönemde zihinsel, sosyal, 

duygusal, dil ve kişilik gelişimi gibi pek çok yönden gelişimini destekler; yaratıcılığını geliştirir ve 

toplumsal kuralları öğrenmesini sağlar” (Bulut ve Kuşdemir, 2013: 216). Bu nedenle okul öncesi 

kitaplarının nitelikli olması oldukça önemlidir. 
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Çocukların karşılaştığı kitapların, çocuk kitaplarının taşıması gereken biçimsel ve içerik 

özelliklerini taşıyıp taşımadığının bilimsel verilerle ortaya konması oldukça önemlidir. Bu nedenle 

Mucit Gizmo ve Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı çocuk kitaplarının bu yönleriyle ele alınması 

gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı da, Mucit Gizmo ve Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı adlı 

çocuk kitaplarını iç yapı ve dış yapı özellikleri açısından incelemektir. Bu temel problem cümlesi 

çerçevesinde aşağıdaki alt sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı çocuk kitabı, bir çocuk kitabının taşıması gereken dış yapı 

(boyut, kâğıt, sayfa düzeni, yazı boyutu, resimler, kapak) ölçütlerini ne ölçüde taşımaktadır?  

2. Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı çocuk kitabı, bir çocuk kitabının taşıması gereken iç yapı 

(konu, izlek / tema, plan, iletiler, karakterler, dil ve anlatım özellikleri) ölçütlerini ne ölçüde 

taşımaktadır?  

3. Mucit Gizmo çocuk kitabı bir çocuk kitabının taşıması gereken dış yapı (boyut, kâğıt, sayfa 

düzeni, yazı boyutu, resimler, kapak) ölçütlerini ne ölçüde taşımaktadır?  

4. Mucit Gizmo çocuk kitabı bir çocuk kitabının taşıması gereken iç yapı (konu, izlek / tema, 

plan, iletiler, karakterler, dil ve anlatım özellikleri) ölçütlerini ne ölçüde taşımaktadır?  

YÖNTEM 

Pip Jones’in yazdığı Mucit Gizmo ve Rocio Bonilla’nın yazdığı Dünyanın En Yüksek Kitap 

Dağı adlı çocuk kitaplarını çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından incelemeyi amaçlayan bu çalışma 

nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Durum çalışması sınırlı bir sistemin derinlemesine 

betimlenmesi ve analiz edilmesidir (Merriam&Tisdell, 2016). Bu çalışmada Mucit Gizmo ve Dünyanın 

En Yüksek Kitap Dağı adlı çocuk kitapları iç yapı ve dış yapı özellikleri açısından derinlemesine 

incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmaya konu olan kitaplara yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Mucit Gizmo: PipJones’in Pearson Yayıncılık tarafından basılan Mucit Gizmo adlı yapıtının ilk 

baskısı 2017 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada, kitabın 2019 yılına ait 2. basımı incelenmiştir. 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı: RocioBonilla’nın Günışığı Kitaplığı tarafından basılan 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı adlı yapıtının ilk baskısı 2017 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada, 

kitabın 2020 yılına ait 7. Basımı incelenmiştir. 

Araştırmadaki veriler Mucit Gizmo ve Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı adlı kitaplardan elde 

edilmiştir. Bu kitapların çeşitli sanal kitap mağazalarında çocuk kitapları kategorisindeki çok satanlar 

listesinde ilk sırada yer almaları bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kitaplar, çocuk 

edebiyatının temel ögelerine uygunluğu açısından incelenmiş ve uygun olup olmadıkları tespit edilerek 

araştırmanın bulgular kısmı oluşturulmuştur.  

BULGULAR 

Mucit Gizmo Kitabının Dış Yapı Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Boyut 

Okul öncesi döneme hitap eden Mucit Gizmo kitabı 26x26 cm boyutlarındadır. Kitap bu 

anlamda hitap ettiği kitlenin rahatlıkla taşıyacağı boyut ve ağırlığa sahiptir. 

Kâğıt 

Mucit Gizmo kitabında birinci hamur kâğıt kullanılmıştır. Kullanılan kâğıt mat ve diğer sayfayı 

göstermeyecek şekildedir. Ayrıca sayfalar dikişleme yöntemi ile kapağa tutturulmuş ve sırt kısmına 

tutkal ile de yapıştırılmıştır. Kopmalara karşı dayanıklı olduğu görülmektedir. Bu anlamda bir çocuk 

kitabının sahip olması gereken kâğıt özelliklerini taşımaktadır. 
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Kapak 

 

Resim 1. (Mucit Gizmo, Ön Kapak) 

Resim 1’e bakıldığında kitabın kapak resminin estetik ve kitabın konusuyla ilgili olduğu 

görülmektedir..Başkişi olan çocuğun uçurmaya çalıştığı kargayla olan resmi ilgi çekici ve içeriği 

yansıtacak bir kapaktır. . Kitabın ismi ve yazarı ile resimleyen kişinin bilgilerinin olduğu ön kapak mavi 

renklidir. Kapak, kitabın içeriği ve ismi ile uyum içindedir. Kitabın kesimi düzgün ve çapaksızdır. 

 

Resim 2. (Mucit Gizmo, Ön iç kapak) 

Resim 2’ye bakıldığında ise kitabın adı ve başkişinin alet çantası ve bir müzik aletiyle olan 

çiziminin yer aldığı görülmektedir. Yazar, resimleyen ve çeviren bilgilerinin yanında yayınevi bilgisi de 

yer almaktadır. Ön iç kapak da metnin içeriğini hakkında ipucu verecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Resim 3. (Mucit Gizmo, Arka kapak) 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

158 

 

Resim 3’e bakıldığında arka kapakta başkişi Gizmo ile uçurmaya çalıştığı karga ve Gizmo’nun 

dedesinin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca resimlerde alet çantası, tamir araçları gibi kitabın içeriğine 

atıfta bulunacak çizimler de bulunmaktadır. Arka kapakta kitabın bir bölümünden alıntı yapılmış ve 

kitabın ana fikrine vurgu yapacak kısa bir açıklamaya yer verilmiştir. 

 

Resim 4. (Mucit Gizmo, Arka iç kapak) 

Resim 4’e bakıldığında kitabın arka iç kapağının sol alt köşesinde yine başkişi olan Gizmo’nun 

kanatlı bir fotoğrafı ile uçurmaya çalıştığı karganın resminin olduğu görülmektedir. Sayfanın üst 

kısmında ise yazarın kitabı ithaf ettiği kişilerin isimleri yer almaktadır. Sayfanın sağ alt köşesinde ise 

kitabın yayınevi, ISBN numarası, sertifika numarası bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında Mucit 

Gizmo kitabının kapak tasarımının okul öncesi kitaplarının taşıması gereken kapak özelliklerine uygun 

olduğu söylenebilir. 

Cilt 

Mucit Gizmo çocuk kitabı, dikişli olması ve ayrıca tutkalla yapıştırılması bakımından oldukça 

sağlamdır. Uzun süre dayanıklılığını koruyabilecek niteliktedir. Kitap cilt anlamında da başarılıdır. 

Sayfa Düzeni 

    
Resim 5. (Mucit Gizmo)     Resim 6. (Mucit Gizmo) 

Resim 5 ve resim 6 incelendiğinde Mucit Gizmo kitabının, sayfa tasarımı ve resim-metin ilişkisi 

açısından başarılı olduğu söylenebilir. Resim-metin ilişkisi bakımından incelendiğinde sayfaların 

genellikle resim ağırlıklı olduğu görülmektedir. Yazılar resimlerin üstüne binmemiş ve 

okunabilirliklerini olumsuz etkilememiştir. Sayfa düzeni açısından kitap, rahat okunmakta ve seslendiği 

yaş grubuna uygun özellikler taşımaktadır. 

Harfler 

Mucit Gizmo çocuk kitabında kullanılan harflerin punto büyüklükleri 20’dir. Kitap, harflerin 

büyüklüğü, rengi ve biçimi; kısaca okunabilirliği açısından seslendiği yaş grubu için uygundur; çocuğun 

rahatlıkla izleyip okuyacağı özelliklere sahiptir. Çocukların Türk abecesindeki harfleri tanımasına, 

sözcükleri kolayca okumasına olanak sağlayan; çocuğun gözünü yormayacak boyutlardadır. Düzenli 

(2019) çalışmasında okul öncesi dönem ve ilköğretim 1. sınıf için kullanılan harf boyutlarının 20-24 
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punto olması gerektiğini belirtmiştir. Mucit Gizmo kitabında 20 punto kullanıldığından kitabın okul 

öncesi çocuklar için uygun olduğu söylenebilir.  

Resimler 

                         

Resim 7. (Mucit Gizmo)        Resim 8. (Mucit Gizmo) 

    

Resim 9. (Mucit Gizmo)     Resim 10. (Mucit Gizmo) 

Mucit Gizmo kitabının resimleyeni Sara Ogilvie’dir. Kitabın resimleri estetik değer bakımından 

niteliklidir. Resim-metin ilişkisi bakımından incelendiğinde kitabın dörtte üçü resim dörtte biri metin 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Resimler çocukta estetik haz uyandıracak özelliklere sahiptir. Konuya 

uygun resimlemeler yapılmış ve resimler sözcüklerle anlatılanların çocukların hayal dünyasında 

canlandırmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Mucit Gizmo Kitabının İç yapı Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Konu 

Mucit Gizmo kitabında başkişinin sürekli deneyler yapması ve başarısızlıkla sonuçlanmasını 

ancak pes etmeden deneylerine devam etmesi anlatılmaktadır. Kitapta asla pes etmemek, bıkmadan 

defalarca denemek gerektiği iletisi verilmeye çalışılmıştır. Başarının tek seferde yakalanacak bir şey 

olmadığı, başarılı olabilmek için çalışmak gerektiği ve başarısız olunsa dahi defalarca denemenin bizi 

olumlu sonuca götüreceği vurgulanmaktadır. Konu çocuğun günlük hayatta karşılaşabileceği sorunlar 

üzerine şekillendirilmiş ve sorun gerçekçi bir şekilde çözülmüştür. Çatışma kitaptaki merak ögesinin üst 

düzeyde tutulması için gereklidir. Kitapta çatışmalar çocuğun doğasına uygun bir biçimde 

yapılandırılmıştır. Kitaptaki çatışmalar şu şekilde belirtilebilir: 

a)Kişi-kişi çatışması: Mucit Gizmo kitabında, Gizmo’nun icatlarının sürekli ters çalışması ve 

kargayı uçurmak için yaptığı kanatların bir türlü çalışmaması sonucunda pes etmesi ve sonrasında dedesi 
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ile karganın destekleri ile yeniden denemesi bir kişi-kişi çatışması örneği oluşturmaktadır. Burada 

başkişi kendi ile çatışmakta ve bir türlü işler yolunda gitmediği için pes etmektedir. Sonrasında kararını 

değiştirip yeniden denemesi kendiyle çatışmasını anlatmaktadır: 

• Bu, artık son damlaydı. İcatları bir türlü istediği gibi çalışmıyordu ve Gizmo bundan 

çok sıkılmıştı. “Neyi yanlış yapıyorum?” diye söylendi öfkeyle, “Galiba bu işleri 

bırakmak en iyisi! Bu saçma makinelerle artık uğraşmayacağım. Bitti! (S.6) 

• Ooooff! diye bağırdı Gizmo, “Olmuyor işte! Yapamıyorum!” (s.17) 

• “Ahhh! Yeter artık”diye bağırdı Gizmo, “Yapamıyorum!” (s.20) 

• “Pes ediyorum!”diye bağırdı Gizmo. (S.22) 

Kitapta konuyu zayıflatan ögeler bulunmamaktadır. Rastlantsallıkla oluşturulmuş bir öykü 

değildir ve rastlantısal bir sonla bitmemiştir. Kitapta merak ögesi çocuğun doğasına uygun olarak 

verilmiştir. Olayların akışı kitabın sonunu kestirebilecek nitelikte değildir. Bu anlamda kitapta merak 

ögesi yerinde kullanılmıştır. Kitapta aşırı duygusallık yoktur.Bu anlamda kitabın okul öncesi dönem için 

konu bakımından uygun olduğu söylenebilir. 

Tema/izlek 

Mucit Gizmo kitabının teması başarısızlıklar karşısında pes etmememiz gerektiğidir. Kitapta 

başarı ve başarısızlık kavramları beraber verilmiş ve başarılı olmanın yolunun çalışmaktan geçtiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca azimli olmak da kitapta yer alan temalardandır.  

Plan 

Kitapta mantıksal olarak herhangi bir tutarsızlık bulunmamaktadır. Olaylar, birbiri ardına bir 

düzen içinde verilmiştir. Anlatılan öykünün son bölümlerine kadar merak öğesi canlı tutulmuştur. 

Kahramanlar 

Mucit Gizmo çocuk kitabında Gizmo, hitap ettiği yaş grubunun özelliklerini taşımakta ve 

çocukların özdeşim kurabileceği bir nitelik taşımaktadır. O yaş grubundaki çocuklar genellikle bir işi 

yaptıklarında mutlak başarı gösteremez ve defalarca denemek zorunda kalırlar. Bunlar günlük 

yaşamlarını sürdürebilmek için kazanmaları gereken becerileri de kapsamaktadır. Örneğin ayakkabısını 

kendi giymek, yemeğini kendi yemek gibi… Ancak tüm bunları yaparken bir yetişkin gibi kolayca 

yapamazlar. Başarısız oldukları durumlar daha fazladır o yaş aralığında. Bu nedenle kitabın başkişinin 

defalarca başarısız olmasına rağmen yılmadan yeniden denemesi konusu çocukların günlük yaşamdaki 

problemlerine çözüm niteliğindedir. Gizmo’nun yaşı da hitap ettiği grubuna uygundur. Ayrıca kitapta 

bir başkişi ve onun etrafında gelişen iki yardımcı karakter bulunmaktadır. Kitapta fazla karakterin yer 

almaması da okul öncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken niteliklerdendir. Bu anlamda kitabın 

seslendiği gruba uygun olduğu söylenebilir. Kitapta yer alan karakterler: 

Gizmo: Kitabın başkişisidir. Kitapta Gizmo sadece icatlar yapması yönüyle yer almaktadır. Bu 

nedenle tek yönle tanıtılması bakımından kapalı karakter özelliği göstermektedir. İcatlarının sürekli 

başarısız olması ve pes etmemesi durumunda başarıyı yakalaması bir değişimdir. Bu nedenle Gizmo 

devingen karakter özelliği göstermektedir. Kitaplarda yer alan başkişilerin her yönüyle tanıtılan açık, 

seçik, güçlü karakterler olması gerektiği çalışmanın önceki kısımlarında belirtilmişti. Bu nedenle 

başkişinin farklı yönleri ile tanıtılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

Gizmo’nun dedesi: İcatları başarısız olduğunda Gizmo’yu yüreklendiren bir karakter olarak 

yapıtta yer almıştır. Sadece bu yönüyle ele alındığından ve kitap boyunca herhangi bir değişim 

göstermediğinden kapalı ve durağan bir karakter özelliği göstermektedir. 

Karga: Gizmo’nun uçurmaya çalıştığı karga başta uçabilen sonrasında kanadını kaybedip 

uçamayan bir karga durumuna gelmiştir. Kitabın başlarında karga uçamadığı için üzgün ancak 

sonrasında Gizmo ile oyunlar oynadığından mutlu bir özellik göstermektedir. Kitabın sonunda da 

uçmayı başarabilmiştir. Bu nedenle karga devingen bir karakterdir.  
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Dil ve Anlatım 

Mucit Gizmo kitabı üçüncü kişi ağzıyla anlatılmaktadır.  

“Karga, Gizmo’yu dikkatle izliyor, hatta ona yardım bile ediyordu.” (s.16). 

“Gizmo hemen kargayı veterinere götürdü.” (s.10). 

Çocuk kitaplarında birinci kişi ağzıyla yapılan anlatımın daha etkili olduğu daha önce 

belirtilmişti. Kitapta çocukların anlamlandıramayacağı birkaç kavram bulunmaktadır: 

“Sonra bir motordan birkaç dişli ödünç aldı.” (s.19) 

“Sonunda uğurlu pensesiyle parçaları birleştirdi.” (s.22). 

“Tornavidasıyla her bir parçayı tek tek kontrol etti.” (s.29). 

 Dişli, tornavida, pense gibi alet isimlerinin görsellerle verilmesinin daha doğru olacağı 

düşünülmektedir. Kitap görsel ögeleri ve dilsel ögeleriyle başarılıdır. Anlatım açık, anlaşılır ve sadedir. 

Düzgün ve kısa tümceler, akışkan bir anlatım ve doğal bir ifade yapısı kullanılmıştır. Kitabın üçüncü 

kişi ağzıyla yazılması ve bazı kavramların görselleriyle birlikte sunulmamış olması kitabın dil ve anlatım 

özelliklerini etkilese de genel anlamda hitap ettiği yaş aralığına uygun bir üsluba sahip olduğu 

söylenebilir. 

İleti 

Çocuk kitaplarının temel amacı öğretmek, ders vermek değil, çocuklara duyarlık 

kazandırmaktır. İletiler, örtük bir şekilde sunulmuştur. Mucit Gizmo kitabının ana iletisi, zorluklar ve 

başarısızlıklar karşısında pes etmemektir  

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı Kitabının Dış Yapı Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Boyut 

Kitap 29x21 cm boyutlarındadır. Kitap, hacim ve ağırlık yönünden çocuğun rahatlıkla taşıyacağı 

boyuttadır. 

Kâğıt 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında kullanılan kâğıt mat renkli ve dayanıklıdır. Kolay 

kırışıp yıpranmayan ve çocuğun göz sağlığı açısından uygun olan birinci hamur kâğıda basılmıştır. Yine 

dikişleme yöntemi kullanılmış ve tutkalla sırt kısmına yapıştırılmıştır. Uzun yıllar dayanıklılığını 

koruyacak niteliğe sahip bir kitaptır.  

Kapak 

 

Resim 11. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı, Ön kapak) 

Resim 11’e bakıldığında başkişi olan çocuğun yüksek bir kitap dağı üstünde kitap okuduğu 

görülmektedir. Kapakta kitabın, yazarın ve çevirmenin ismi ile yayınevi bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca 
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kaçıncı baskı olduğuna dair bir ibare de ön kapakta yer almaktadır. Başkişi olan Lucas’ın özendiği onlar 

gibi olmak istediği kuşlar da yer almaktadır. Kapak kitabın içeriğini yansıtmakta ve çocukların kitap 

hakkında bir fikir yürütmesine olanak sağlamaktadır. Ön kapakta beyaz ve yeşil renk kullanılmıştır. 

Kitabın kesimi düzgün ve çapaksızdır. 

 

Resim 12. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı, Arka kapak) 

Resim 12’ye bakıldığında kitabın arka kapağında oldukça yüksek bir kitap dağı bulunmakta ve 

kitabın kısa bir özetinin verildiği görülmektedir. Ayrıca arka kapakta başkişinin özendiği kuşlar 

bulunmakta ve kapak kırmızı renktedir. Arka kapak da ilgi çekici ve estetik değer taşımaktadır. Kitabın 

içeriğiyle uyumludur. 

 
Resim 13. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı, Ön iç kapak) 

Resim 13’e bakıldığında kitabın ön iç kapağının sol kısmında yazarın kitabı ithaf ettiği kişilere 

dair yazdığı kısa bir metnin yer aldığı görülmektedir. Ön kapağın sağ kısmında da başkişi ve oluşturduğu 

kitap dağı yer almaktadır. Kitabın ismi ve yazar bilgisi de yine ön iç kapakta verilmiştir. 
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Resim 14. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı, Arka iç kapak) 

Resim 14’e bakıldığında kitabın arka iç kapağında kuş resimleri ve başkişi ile annesinin sarılmış 

hâldeki resimleri bulunmaktadır. Ayrıca yazarın hayatı hakkında bilgiler de arka iç kapağın üst kısmında 

verilmektedir. Kapağın sağ alt kısmında ise kitabın künyesi hakkında bilgiler vardır. Bu bilgiler ışığında 

itabın kapak tasarımının okul öncesi kitaplarının taşıması gereken kapak özelliklerini barındırdığı 

söylenebilir. 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı çocuk kitabı da yine dikişli ve tutkalla yapıştırılmış sağlam bir 

kitaptır. 

Sayfa Düzeni 

      
Resim 15.(Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı)  Resim 16. (Dünyanın En Yüksek Kitap 

Dağı) 

 Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında da sayfa düzeni göz yormayacak ve rahat 

okunacak şekilde tasarlanmıştır. Sayfalarda resimler çoğunlukta olup bazı sayfalarda metin 

bulunmamaktadır. Güleç ve Geçgel (2006) sayfa düzenlemelerinde; sayfalardan birinin resme diğerinin 

metne ayrılmasının çocukların hikâyeyi daha kolay takip etmesini sağladığını ifade eder. Bu anlamda 

kitabın okul öncesi döneme uygun olduğu söylenebilir. 

Harfler 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağıçocuk kitabında kullanılan harflerin punto büyüklükleri 20’dir. 

Kitap, harflerin büyüklüğü, rengi ve biçimi; kısaca okunabilirliği açısından seslendiği yaş grubu için 

uygundur; çocuğun rahatlıkla izleyip okuyacağı özelliklere sahiptir. Çocukların Türk abecesindeki 
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harfleri tanımasına, sözcükleri kolayca okumasına olanak sağlayan; çocuğun gözünü yormayacak 

boyutlardadır. 

Resimler 

   
 Resim 17. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı) Resim 18. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı) 

   
 Resim 19. (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı Resim 20.(Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı) 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabının resimleyeni ise kitabın yazarı Rocio Bonilla’dır. 

Kitabın resimleri de estetik değer bakımından niteliklidir. Resim-metin ilişkisi bakımından 

incelendiğinde kitabın dörtte üçü resim dörtte biri metin olacak şekilde tasarlanmıştır. Resimler çocukta 

estetik haz uyandıracak özelliklere sahiptir. Konuya uygun resimlemeler yapılmış ve resimler 

sözcüklerle anlatılanların çocukların hayal dünyasında canlandırmalarına olanak sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı Kitabının Dış Yapı Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Konu 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında bir çocuğun kitaplarla ilk tanışması konu 

edilmektedir. Bu kitapta kitap okumanın çocuklara neler kazandırdığı geniş bir hayal gücüyle birlikte 

sunulmuştur. Kitap okuyarak bilmediğimiz yerlere seyahat edebilir, birçok kişiyle tanışabilir ve farklı 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

165 

 

hayatlara tanıklık edebilir, hayal dünyamızı genişletebiliriz. Okumanın ve hayal kurmanın önemini 

çocuklara erken yaşta kavratmaya çalışan bu kitabın konu ve teması bakımından okul öncesi dönem 

çocukları için uygun oluğu söylenebilir. 

Kitapta sorunlar, inandırıcı ve çocuğun içinde yaşadığı kültürel zemine uygun biçimde 

sunulmuştur. Konu, özgün ve çocuğun düzeyine uygundur. Kitapta, yaşanması olası olaylar ve gerçekçi 

karakterler bulunmaktadır. 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında ise başkişinin Noel Baba’ya yazdığı mektuplara 

aldığı cevaplardan umduğunu bulamaması bir kişi-kişi çatışması örneği oluşturmaktadır: 

*Her yıl sonu Noel Baba’ya mektup yazarak, “Lütfen, lütfen, lütfen” diye yalvardı. Gerçekten 

uçmasını sağlayacak kanatlar istedi ondan. Ancak nedendir bilinmez, Noel Baba her seferinde onu 

yanlış anlıyor ve işe yaramaz oyuncak kanatlar gönderiyordu. (s.10). 

Konu yapılandırmasını zayıflatan öğeler bakımından kitap incelendiğinde rastlantsallıkla 

oluşturulmuş bir öykü olmadığı ve rastlantısal bir sonla bitmediği görülmektedir. Kitapta merak ögesi 

çocuğun doğasına uygun olarak verilmiştir. Olayların akışı kitabın sonunu kestirebilecek nitelikte 

değildir. Bu anlamda kitapta merak ögesi yerinde kullanılmıştır. Kitapta aşırı duygusallık ögesi 

bulunmamaktadır. Bu anlamda konu itibariyle kitabın okul öncesi döneme uygun olduğu söylenebilir. 

Tema 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında da kitap okumanın hayal gücümüzü geliştirdiği 

anlatılmaktadır. Kitaplar sayesinde tanımadığımız insanlarla arkadaş olabilir, görmediğimiz yerlere 

seyahat edebilir, bilmediğimiz hayatlara tanıklık edebiliriz. Konu ile tema arasında bir uyum söz 

konusudur. Tema okura kitap ve okumakla ilgili duyarlık kazandıracak niteliktedir. 

Plan 

Kitapta mantıksal olarak herhangi bir tutarsızlık bulunmamaktadır. Olaylar, birbiri ardına bir 

düzen içinde verilmiştir. Anlatılan öykünün son bölümlerine kadar merak öğesi canlı tutulmuştur. 

Kahramanlar 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında başkişiLucas ve onun etrafında bulunan annesi, kız 

kardeşi, müzik öğretmeni, komşular, mahalle fırıncısı ve itfaiye gibi yardımcı karakterler vardır. 

Bakıldığında yardımcı karakterlerin fazla olduğu görülmekle birlikte bu karakterler, metnin olay 

örgüsüne dâhil edilmemiş sadece ismen kitapta yer almıştır. Bu anlamda konuyu karmaşıklaştıracak ya 

da karakter sayısının fazlalığıyla çocukların zihnini yoracak bir yapıya sahip değildir. Kitapta yer alan 

karakterler: 

Lucas: Kitabın başkişisidir. Kitapta sadece uçmak istemesi ile tanıdığımız Lucas kapalı bir 

karakterdir. Kitap okumaya başladıktan bazı değişiklikler göstermesi onun devingen bir karakter özelliği 

taşıdığını göstermektedir. 

Annesi: Lucas’ın annesi yardımcı karakter olarak yapıtta yer almaktadır. Sadece oğlunu kitap 

okumaya teşvik etmesi ile tanıdığımız bu karakter hem kapalı hem durağan bir karakter özelliği 

göstermektedir. 

Kız kardeşi, Müzik öğretmeni, Komşular, Mahalle fırıncısı ve İtfaiye: Kitapta sadece Lucas’a 

kitap vermeleri ile isimleri geçmiştir. Bu nedenle kapalı ve durağan karakterlerdir. 

Dil ve Anlatım 

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır. 

“Lucas uçmak için doğduğuna inanıyordu.” (s.4). 

“Kitaptaki hikâyeyi o kadar beğendi ki bir oturuşta bitirdi.” (s.14) 
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 Birinci kişi ağzıyla yapılan anlatımlarda çocukların o kitabı daha eğlenceli bulduğu, kitabın 

kahramanıyla daha fazla özdeşim kurduğu bilinmektedir (Seven vd.,2010: 110). Ancak kitap dilinin açık 

ve anlaşılır olması, cümlelerin kısa ve öz kurulması, olay örgüsünün akışkanlığı gibi dilsel ögeleri ile 

resim- metin ilişkisi, çizimler ve kullanılan renkler gibi görsel ögeleri bakımından değerlendirildiğinde 

seslendiği yaş grubuna uygun olduğu söylenebilir. Kitapta dil, doğru ve etkili kullanılmıştır. Dilbilgisi, 

yazım ve noktalama kuralları bakımından yanlışlar görülmemektedir. Kitaplarda çocuk karakterlerin 

kullandığı sözcükler, tümce yapıları ve söyleyişler çocuğa görelik ilkesine uygun yapılandırılmıştır. 

Kitapta çocukların söz varlığına katkı sağlayacak kelime ve kelime grupları da vardır.  

Kitapta kullanılan deyimler:“Yalayıp yutmak (s.19), kendini durduramamak (s.19), yollara 

düşmek (s.30).” 

Kitapta geçen pekiştirmeler: “Yükseldikçe yükseldi (s.26), sadece ve sadece (s.26)”dir. 

İleti 

Çocuk kitaplarının temel amacı öğretmek, ders vermek değil, çocuklara duyarlık 

kazandırmaktır. Kitapta iletiler, örtük bir şekilde sunulmuştur. Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı 

kitabının ana iletisi ise kitapların hayal dünyamızı genişletmesidir. Kitap okumanın yaratıcı düşünme 

becerisini geliştirdiği başkişi üzerinden verilmeye çalışılmıştır.  

SONUÇ 

Hem yapısal hem de iletiler bakımından çocuğa göre olan kitaplar, çocukların okuma alışkanlığı 

kazanmalarını ve zamanla okuma kültürü edinmelerini sağlayan en önemli araçlardır. Bu çalışmada 

Mucit Gizmo ve Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı adlı çocuk kitapları biçimsel ve içerik özellikleri 

bağlamında incelenmiş; sonuç olarak kitapların, çocuk okurlar açısından uygun yapısal özellikler 

taşıdığı görülmüştür. 

Mucit Gizmo kitabında başkişinin icatlar yapması, sorunlar karşısında çözüm üretme çabaları 

çocukların sorgulamalarına ve sorunlar karşısında düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı 

sağlamaktadır. Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı kitabında da çocuklara kitap okumanın hayal gücünü 

nasıl etkilediği sezdirilerek verilmiştir.  

Her iki kitap da çocukları günlük hayatta karşılaşabileceği sorunlarla, kişilerle ve olaylarla 

yapılandırılmış ve metinler sade, anlaşılır, açık bir dille oluşturulmuştur. Kitaplar okul öncesi kitaplarına 

uygun olarak az sayıda karakter etrafında yapılandırılmıştır. Ayrıca okul öncesi çocukların 

taşıyabileceği, kitaplık oluşturabileceği boyutlarda hazırlanan kitaplar, resim-metin ilişkisi bakımından 

da seslendiği yaş grubuna uygun özellikler taşımaktadır. Sayfa düzeni, yazı boyutu özellikleri de her iki 

kitap da okul öncesi döneme ait özelliklere uygun olarak hazırlanmıştır. İletilerin çocuğa sezdirilerek 

verilmesi de çocuk edebiyatı ilkelerine uygunluk göstermektedir. Bu bağlamlarda her iki kitabın da iç 

yapı ve dış yapı özellikleri bakımından okul öncesi döneme uygun olduğu ve bu yaş grubuna tavsiye 

edilip okutulabileceği söylenebilir. 

Çocuklara yönelik yazılan kitapların seçimi oldukça önemlidir. Aileler, öğretmenler veya 

çocuğa kitap tavsiyesinde bulunacak konumda olan insanların bu konuda duyarlı olmaları 

gerekmektedir. Yazılan her kitap çocuklara okutulmamalıdır. Çünkü bazı kitaplarda çocuklara belli bir 

düşünce ya da ideolojiyi dayatma söz konusu olabilmektedir. Bu çalışma bir çocuk kitabında bulunması 

gereken özelliklerin neler olduğunu örneklendirmektedir. Bu çalışmadan hareketle başka çocuk 

kitaplarının da bu bağlamda incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği bu çalışma kapsamında getirilen 

bir öneridir.  
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Özet 
Anadolu, jeopolitik konumu itibariyle, tarih boyunca çeşitli kavimlerin ve milletlerin göçüne ev sahipliği 

yapmış bir coğrafyadır. Hâlihazırda çeşitli bölgelerden gelen göçlerle Anadolu, bir Türk yurdu hâline gelmiştir. 

Hatay da çeşitli göç yollarının kesişme noktası olması nedeniyle farklı dönemlerde farklı Türk boylarının konup 

göçmesine veya iskânına sahne olmuştur. Bu göçler sonucunda hangi Türk boylarının bölgeye yerleştiği tarih ve 

diğer bilim dallarıyla ortaya konulabilir. Bunun yanı sıra bölgede konuşulan ağızlardaki farklılıklar da bu etnik 

farklılığa işaret edebilir. Türkçenin önemli araştırma alanlarından birisi de Türkiye Türkçesi ağızlarıdır. Her geçen 

gün ağızların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması ağız araştırmalarının önemini artırmaktadır. Ağızlar ile 

etnik yapı arasındaki ilişki birçok bilim insanının etkisini çekmiş, ağız araştırmaları çalışmalarında ağızlarla etnik 

yapı ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Birçok bölge ağzına kıyasla Hatay ağızları üzerine akademik seviyede kayda 

değer ağız araştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmada Hatay ağızları üzerine yapılan araştırmalardan hareketle Hatay 

ağızlarında şimdiki zaman ekinin kullanımının etnik yapıyla ilişkisi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Göçler, Etnik Yapı, Şimdiki Zaman Eki 

THE ISSUE OF THE RELATIONSHIP OF HATAY DIAGNOTS AND 

ETHNIC STRUCTURE: EXAMPLE OF THE PRESENT TIME 

Abstract 
Anatolia, due to its geopolitical location, is a geography that has hosted the migration of various tribes 

and nations throughout history. Currently, Anatolia has become a Turkish homeland with the migrations from 

various regions. Since Hatay is the intersection point of various migration routes, it has been the scene of the 

settlement or settlement of different Turkish tribes in different periods. As a result of these migrations, which 

Turkish tribes settled in the region can be revealed by history and other branches of science. In addition, the 

differences in the dialects spoken in the region may also indicate this ethnic difference. One of the important 

research areas of Turkish is Turkey Turkish dialects. The fact that dialects are in danger of extinction day by day 

increases the importance of dialect researches. The relationship between dialects and ethnicity has attracted the 

influence of many scientists, and it has been tried to establish a relationship between dialects and ethnicity in 

dialect research studies. Considerable academic research has been done on Hatay dialects compared to many 

regional dialects. In this study, it will be tried to focus on the relationship between the use of the present tense 

suffix in Hatay dialects and the ethnic structure, based on the researches on Hatay dialects. 

Keywords: Migrations, present tense suffix, ethnic structure 

1. GİRİŞ 

16. ve 17. yüzyıllarda savaş ve sair sebeplerle devlet otoritesinin taşrada zayıflamasından dolayı 

eşkıyadan bunalan kırsal halkın, köylerini terk ederek göç etmesi ve konar-göçerliği devam ettiren 

aşiretlerin yaylak-kışlak kavgaları ziraata müsait olan yerleşim yerlerinin terk edilmesi, Rakka ve Halep 

bölgesinde Arap aşiretlerinin baskıları ve diğer sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti, uzun yıllar sürecek 

olan aşiretleri iskân politikasını 1691 yılının Ocak ayında yürürlüğe koymuştur (Orhonlu, 1963: 53). 

Devlet, uygulanan iskân projesi ile aşiretlerden vergileri tam olarak alabilmeyi, onların askeri 

güçlerinden yeterince faydalanabilmeyi, isyanlar ve sair karışıklıklar sonucu uzun süreden beri boş ve 

harap kalan bölgelerde eskisi gibi emniyet ve huzurun sağlanmasıyla ziraatın yapılabilmesini, ticaretin 
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geliştirilmesi ve şehir hayatının tekrar canlanmasını, kısacası bölgenin eskisi gibi şen ve abadan olmasını 

amaçlıyordu. 18. yüzyıl boyunca devam eden iskânlardan Osmanlı Devleti, kanun ve nizamlara aykırı 

hareket eden iskâna yanaşmayan veya iskân bölgelerinden kaçan aşiretleri Rakka, Halep ve Şam 

yörelerine yerleştirmek için uğraşmış, ancak çeşitli nedenlerle buralara sürgün edilen aşiretler buna pek 

yanaşmamışlardır. Rakka’ya sürülenlerin birçoğu, ya yolda ya da Rakka’ya vardıktan sonra yine eski 

yaylak ve kışlaklarına kaçmışlar, bir kısmı da kaçarak başka aşiretlerin arasında saklanarak Yeni-İl 

taraflarına gelmişlerdir (Tatar, 2005: 155). 

Hatay bölgesi, Tarih boyunca Akalar, Babiller, Hititler, Asurlular, Sakalar, Persler, 

Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar’ın yönetimi altına girdi (Tunç ve diğer., 2001). 638’de 

Yermük Savaşı’nda Bizanslıları mağlup eden Müslümanlar Antakya’yı fethetti. 786-809 yılları arasında 

Abbasi Halifesi Memun zamanında bölgeye çok sayıda Türk yerleştirildi. Şehir 969’da yeniden 

Bizanslıların hâkimiyetine girdi. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Süleyman’ın şehri almasıyla 1084’ten 

itibaren bölge tekrar İslam hâkimiyetine girdi. Şehir 1098’de Haçlılar tarafından ele geçirildi. 1191’de 

Selahaddin Eyyubî, Bakras ve Darb-ı Sak kalelerini fethetti. 1268’de Sultan Baybars, Antakya’yı ele 

geçirerek Antakya Kontluğuna son verdi. Bölge daha sonra Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi 

dönüşünde 28 Ağustos 1518’de Halep’e girmesiyle Osmanlı idaresine geçti (Melek ve Pehlivanlı, 2013). 

Bu tarihten sonra uzun süre Osmanlı idaresinde kalan Hatay, Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasıyla 

Fransızlar tarafından işgal edildi, 1938 yılında Bağımsız Hatay Devleti kuruldu, bu devlet 1939 yılında 

Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alarak Türkiye’ye katıldı.  

Hatay’ın anavatana katılmasından sonra da bölgeye farklı zamanlarda farklı yerlerden dikkate 

değer göçler olmuştur. Bunlardan Reyhanlı’ya Çerkezler; Kırıkhan’a Ahıskalılar, Trabzonlular ve 

Yörükler; Ovakent mahallesine Özbekler; Erzin’e de Yörükler yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 

İskenderun’da kurulan demirçelik fabrikasında çalışmak için Türkiyenin dört bir yanından gelenler 

Dörtyol, Payas ve İskenderun’a yerleşmiştir.  

Anadolu’da bugün birbirinden farklı ağızların bulunması 11. yüzyıldan itibaren bu topraklara 

yerleşen Oğuz boylarının farklı ağız özelliklerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır (Karahan, 1996: 

1). 

Türkiye Türkçesi ağızları, Türk dili ve kültürünü bünyesinde barındırması ve bunu kuşaktan 

kuşağa canlı bir şekilde aktarması açısından önemli bir çalışma alanıdır. Kitle iletişim araçlarının yaygın 

olarak kullanımı, Türkiye Türkçesi ağızlarını günden güne yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

getirmektedir. Bu bilinçle Türk dili bilim adamları Türkiye Türkçesi ağızlarının derlenmesi ve 

incelenmesinde önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Bunlardan birisi Karahan’ın Anadolu 

Ağızlarının Sınıflandırması adlı çalışmasıdır. Karahan bu çalışmasında, o güne kadar yapılan ağız 

çalışmalarından hareketle Türkiye Türkçesi ağızlarını Kuzeydoğu Grubu, Doğu Grubu ve Batı Grubu 

ağızları olmak üzere üç ana ağız bölgesine ayırmıştır. Bu sınıflandırmada Hatay ağzı, Batı Grubu 

Ağızlarından VII. grup içerisine alınmıştır (Karahan, 1996: 171). 

Bu bölümde Hatay ağzı üzerine yapılan çalışmalardan hareketle şimdiki zaman eklerinin 

kullanımı ele alınacaktır.  

Bu çalışmada Hatay ağzında hâl eklerinin kullanımıyla ilgili bölge üzerinde yapılan yedi adet 

çalışmadan örnekler verilecektir. Bunlar, Gül, Hatay Arsuz Ağzı; Haşimi, Hassa Ağzı İncelemesi; Sis, 

Hatay Belen Ağzı; Öztürk, Hatay Ağzı; Öztürk, Antakya Merkez Ağzı; Yazıcı, Dörtyol Ağzı; Yurtman, 

Yayladağı Ağzı; Aksu, Ovakent Özbek Ağzı ve Çolak, Girit Muhacirleri Ağzı’dır. 

Dil canlı bir varlıktır. Bu sebeple bütün diller tarih boyunca birçok değişmeye uğrar. Şimdiki 

zaman ekinin kullanımı da Türk dili tarihi boyunca farklı biçimlerde ve varyantlarda karşımıza 

çıkmaktadır. 

Eski Türkçede henüz şimdiki zaman için özel bir ek teşekkül etmemişti. Şimdiki zaman işlevi 

için çoğunlukla geniş zaman ekleri kullanılırdı. EAT’de de -yor ekinin teşekkülünden önce geniş zaman 

eklerinin şimdiki zaman işlevi ile kullanıldığı örnekler vardır. Günümüz Türkiye Türkçesi şimdiki 

zaman eki -yor, yorı- fiilinin yorı-r geniş zaman şeklinden çıkmıştır. EAT’de gelü yorır, geli yorır 
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şeklinde birleşik fiil yapısındaki şimdiki zaman Osmanlıca döneminde hece yutumu sonucunda 

ekleşerek -yor eki ortaya çıkmıştır (Ergin, 1971: 206). 

Eski Türkçede şimdiki ve geniş zaman bazen de gelecek zaman ifade eden -Ur, nadiren -Ar tek 

tük de -Ir, fiil tabanının ünlü ile bitmesi halinde -yUr, nadiren -r şimdiki zaman ekleri olarak kullanılır 

(Gabain, 2007: 80). 

Karahanlı Türkçesi döneminde şimdiki zaman eki olarak genellikle geniş zaman eki bunun yanı 

sıra -A eki; olumsuz şimdiki zaman için ise -mAy eki kullanılmıştır (Türk, 1996: 292-295). 

Harezm sahası metinlerinde şimdiki zaman ifadesi için geniş zaman eki dışında daha çok tur- 

fiili seyrek olarak da yat- fiili kullanılmıştır (Türk, 1996: 296). 

Kıpçak sahasında, geniş zaman ekleri şimdiki zaman ifadesinde kullanılmış ancak Harezm 

sahasında başlayan değişiklikler Kıpçak sahasında daha da çeşitlenmiştir. Harezm sahasında görülen -a 

turur ile yapılan şekiller Kıpçak sahasında -a durur, -adur, -Ip turur, -Ip oturur, -Ip oturur gibi 

şekillere dönüşmüştür (Türk, 1996: 299). 

Çağatay sahasında da geniş zaman eklerinin şimdiki zaman işlevinde kullanıldığı bunun yanı 

sıra şimdiki zamanın kendine has ekleri de kullanıldığı görülmektedir. Bu sahaya mahsus asıl şimdiki 

zaman eki -AdUr biçimidir (Türk, 1996: 302). 

Türkçede geniş ve şimdiki zaman ekleri, uzun müddet birlikte kullanılmıştır. Eski Oğuz 

Türkçesinde şimdiki zaman için özel bir ek bulunmaz. Şimdiki zaman, bu dönemde geniş zaman ekiyle 

karşılanmıştır (Timurtaş, 2012: 126). 

Gülsevin’e göre Eski Anadolu Türkçesinde şimdiki zamanı ifade etmek için -(V)r, -(y)A, -(y)V 

Turur, -(y)A yor(ur) ekleri kullanılmıştır (Gülsevin, 2010: 72). 

Türkçenin eski dönemlerinde geniş zaman ekleri odaksıl şimdiki zamanı da gösteriyordu. Türk 

dillerinin çoğu, zamanla odaksıl şimdiki zaman biçimleri geliştirmiştir. -(V)yor biçimi oldukça geç 

oluşan bir şimdiki zaman yenilenmesidir ve bu şekil 18. yüzyıla kadar Standart Osmanlıcada 

yaygınlaşmamıştır (Johanson, 2009: 93). 

Günümüz Türkiye Türkçesinde şimdiki zamanı ifade etmek için -yor eki kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra geniş zaman eki ve -mAdA, -mAktA şekilleri de yer yer şimdiki zaman eki olarak 

kullanılmaktadır.  

Dar ünlülü şimdiki zaman eki, Kozan, Kadirli, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a yerleşmiş 

Türkmenler arasında kullanılmaktadır. Bu eke, Bafra, Çarşamba, Ordu, Giresun, Malatya merkez, 

Arapkir, Hekimhan, Akçadağ, Suşehri, Divriği, Kangal, Turhal, Niksar, Şereflikoçhisar, Haymana ve 

Kayseri’nin bazı yörelerinde de dağınık olarak rastlanır (Karahan,1996: 144). 

Şimdiki zaman eki Doğu Karadeniz Bölgesi ağızlarında -y, -i, -yi, -ye, -yr, -yur/-yur, -yır, -yer 

biçimleri ile dar-düz veya dar-yuvarlak şekle dönüşmüştür geliyur, yeyu, tutāyi, yapıyu, oliy, geliyır, 

bakay, kacay, almayr vb. (Korkmaz, 2009: 700). 

Özek de Türkiye Türkçesi Doğu Grubu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eklerini aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmıştır (Özek, 2012: 1753) 

1. -yor grubu şimdiki zaman ekleri 

2. -r/-Ir grubu şimdiki zaman ekleri 

3. -Ar grubu şimdiki zaman ekleri 

4. -yer grubu şimdiki zaman ekleri 

5. -yUr grubu şimdiki zaman ekleri 
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Gülensoy, Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki adlı makalesinde Anadolu ağızlarında 

kullanılan şimdiki zaman eklerini söyle sınıflandırmıştır: 

Gülensoy ilk olarak fiil tabanına şimdiki zaman ekinin getirilmesiyle meydana gelen biçimi ele 

alır. 

Fiil Tabanı + Şimdiki Zaman + Şahıs Eki 

1. Edebi Merkezlerdeki -yor eki, 

2. Sonses -r düşmesi sebebiyle meydana gelen şimdiki zaman ekinin -yor > -yo şekli, 

3. yoru- yardımcı fiilinin geniş zaman çekimi ile kurulan -yorur / -yoru-r eski tasviri fiil şeklini 

aynen devam ettiren bazı ağız bölgeleri, 

4. yoru- yardımcı fiilinin geniş zaman çekimi ile kurulan -yorur şeklinin, yalnız sonsesteki -r 

düşmesi ile oluşan şekil, 

5. Şimdiki zaman için kullanılan ikinci ek türü, ünlü düzleşmesine uğramış -yar / -yer ile bu 

şeklin sonsesteki r ünsüzü düşmüş olan -ya / -ye; -yā / -yē şekilleri, 

6. y ünsüzünün erimesi ve hece kaynaşması olaylarının kuvvetli olması sebebiyle şimdiki zaman 

eki -(i)yor, ya düzleşip diftonglaşarak -ıy / -iy şeklini almış veyahut da büsbütün ünlüleşerek uzun bir -

ı̄ / -î sesine dönüşmesi, 

7. 3. çokluk şahıstaki -rl- ~ -ll- olması, 

8. -yor ekindeki o’nun düşmesiyle ortaya çıkan -yr eki, 

9. Ünsüz ikizleşmesiyle -yyo. 

İkinci olarak fiil tabanına yardımcı fiilin getirilmesiyle ortaya çıkan biçim de şöyle ele 

alınmıştır: 

Muğla, Aydın, Denizli, Uşak ve Kütahya ağızlarında yine şimdiki zaman için kullanılan: parlep 

turu, verip durūsunuz, satıp duru, deyip durula şekilleri zarf-fiil eki -p ile yardımcı fiil dur-, tur-

‘un birleşmesiyle oluşan 

Fiil Kökü + Zarf-fiil -P + DUr-/TUr- Yard. fiili + Şahıs Eki şeklinde ortaya çıkan komplekstir 

(Gülensoy, 1985: 283). 

Haşimi (2017) çalışmasında Ankara, Çankırı, Yozgat Sorgun ve Çandır İlçeleri ile Boğazlıyan 

Karakuyu Köyü, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri Merkez, Nevşehir, Niğde Merkez ve Bor İlçesi 

ağızlarından yapılan derlemeler dikkate alınarak Orta Anadolu ağızlarında şimdiki zaman ekinin 

kullanımını incelemiştir. 

Bu makalede elde edilen verilerden hareketle Orta Anadolu ağızlarında şimdiki zaman eklerinin 

kullanımı ile ilgili aşağıdaki şekilde bir sınıflandırma ortaya çıkmaktadır: 

1. -yor grubu şimdiki zaman ekleri 

2. -yAr grubu şimdiki zaman ekleri 

3. -yorur grubu şimdiki zaman ekleri 

4. -(I)r, -î grubu şimdiki zaman ekleri 

5. -yUr grubu şimdiki zaman ekleri 

6. Tasvir fiilleriyle kurulan şimdiki zaman ekleri (Haşimi, 2017: 318). 

Hatay ağzında şimdiki zaman ekinin kullanımıyla en kapsamlı bilgiyi Öztürk’ün Hatay Ağzı 

adlı eserinde görmek mümkündür. Öztürk çalışmasında, yakın zamanda Hatay’a göçenleri dikkate 
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almamıştır. Her ilçenin şimdiki zaman ekini kullanım biçimim tablolarla göstermiştir. Örnek olarak bkz. 

tablo 4. Daha sonra bu ekin Hatay genelinde genel durumunu da 13. tabloda yansıtmıştır. 

 

Yerleşim birimi -yor -yo -yUr -yU -yőr -ō 

Çökek 1 7 2 1 1 5 

Eeriklikuyu 1 8 - - - - 

Hıdırbey 2 - - - - - 

Hüseyinli 1 4 - - - 12 

Kapısuyu 6 7 - - - 2 

Yoğunoluk 3 8 - - - - 

Toplam 
1

4 
34 2 1 1 19 

Tablo: 4 Samandağ ilçesi köyleri şimdiki zaman eki  

Samandağ’da şimdiki zaman ekinde -o- sesinin daralmadığı korunduğu görülmekte, -yo, -ō, -yor 

biçimlerinde yoğunlaşmaktadır. 

 

Tablo:13 Şimdiki Zaman Ekinin Hatay Ağzındaki Kullanımlarının Genel Durumu *:  

*Genel durumun görülmesi için 10’dan az olan kullanımlar tabloya alınmamıştır. 

Tabloya:13’e bakılınca genel olarak Hatay ağzında -yur, -yo, -yor,  -ō -yór biçimlerinin yoğunlukta 

olduğu söylenebilir (Öztürk, 2009: 174). 

Öztürk’e göre Hatay ağzında  -yor ekinde tam bir birlik görülmemektedir. 

1.Ünlünün daralmadığı şekiller: -yor, -or,-yo, -yo̥, -yö, -o, -ō 

2.Ek ünlüsünün yarı daraldığı şekiller : -yór, - ó, -ó 

3.Ek Ünlüsünün daraldığı yuvarlak ünlülü şekiller: -yur, -yůr,-uy 

Köyler -yor -yór -yo -or -yUr -ō -y -II 

Antakya 90  125   18   

Yayladağı 34 12 185 - - -  - 

Altınözü 10  15 - - 16  - 

Samandağ 14  34 -  19  - 

Reyhanlı 11    20 - -  

Kumlu - - - 15 - - - - 

Kırıkhan 24  28 - 168 13 - 22 

Hassa 34 16 52 13 56 - -24 - 

Belen 10  18  - - - 13 

İskenderun 17 29 65  13    

Dörtyol   12  37 -   

Erzin 18  31  28 -   

Toplam 280 57 546 43 324 65 24 35 
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4.Ek ünlüsünün darlaşıp düzleştiği şekiller:-yIr, -yII,- yI, -Ir, -II, -IIy  

5.-a-e ile biten fiillerde son ünlü ile -e yorır birleşmesi sonucunda ortaya çıkan -āy 

(Öztürk, 2009: 166). 

YÖNTEM 

Bu çalışmada yakın zamanda sonuçlandırılan çalışmalar da incelemeye dâhil edilerek 

mesele bir bütün halinde ele alınmıştır. Hatay’ın ilçeleri üzerine yapılan çalışmalardan hareketle 

her bir ilçede şimdiki zaman ekinin kullanımıyla ilgili örnekler ilçeler ölçeğinde ele alınmıştır. 

Alınan örnekler, metin ve satır numarasıyla verilmiştir. 

BULGULAR 

Antakya Merkez Ağzı 

-o / -yo / -yor 

gönderom keni gėtmiyo allah razı olsun (AK-72).  

allah hesabı verom allaha şükür (AK-72). 

beş daş attığından allahı daşlıyoŋ derlerdi (NE/40).  

şindilerden yaḳa sirkeliyoŋ (NE/62). 

ya şimdi bi şey yapıyoruz her yerimiz ağrıyor (MA/48-49).  

baḳıyoruz telozona ne aḳraba aḳlımıza gelo, ne gezmek aḳlımıza gelo (BD/54-55). 

Hassa Ağzı 

-ó / -ió / -o / -ö / -iö / -or / -iór / -iör / -yu / -ō / -ōr 

gelió  “geliyor”   (1/16),  dōr  “diyor”  (2/17),  töriólar  “türüyorlar”  (4/21),  bulamióñ  

“bulamıyorsun”  (3/52),  çekiög  “çekiyoruz”  (5/51),  énióġ  “iniyoruz”  (4/68),  alamió  “alamıyor”  

(5/23),  başlió  “başlıyor”  (5/28), gédiör “gidiyor” (8/170) meçbursa gédiór “mecburen 

gidiyor”  (8/156), habar  salió “haber gönderiyor” (8/124), şikād  édiö “şikayet ediyor”    

yeyik içiyuḳ bir gelir de yoḳ, destekleme de alamıyuK̥, (8.8.-1.5) 

ġafam çoK̥ ağrōr, gözlerime vurōr. (8.11.-2.11) 

şöyle someye yatoŋ gendi çekōr, şöyle ġıvırı;or, ġıvırı;or, lanK̥ deyi, çıK̥ıncıK̥ neyiŋ varsa 

görōŋ. baŋa görsetmōr.(8.11.-2.14) 

Dörtyol Ağzı  

-ör / -yor / -yür / -yör / -yur / -yır / -yó / -yo / -yu / -yü / -yı 

bilmiyörüm (28/114), yapıyóm (29/121), düşünüyom (4/49), buluyüm (2/235), gétmiyim 

(29/165), yatıyorsun (26/158), dōruyón (5/103), alıyoñ (36/59), biliyuñ (10/113), kesiyüñ (21/40), 

yeniyó (5/32), aËıyó (11/26), ġonuyür (37/17), yaËıyör (1/85), yūyur (27/45), oluyor (4/370), şaşırıyır 

(37/95), evleniyo (1/35), olmuyö (1/21), olıyı (1/143), vermiyır (1/345), gėdiyók (1/220), dönüyoruz 

(26/32), duyuyuË (20/32), ġalıyoË (29/88), diyorsuñuz (1/29), diyürsüñüz (35/28), döyürsuñuz (17/20), 

yaËıyılar (1/84), diyollar (2/34), diyorlar (10/58), diyırlar (12/58), geliyürler (14/76), gédiyüler (14/79), 

etmiyiler (2/298), saçıyöler (35/4) ġoyüyolar (36/81), beni sēmĭör harman çıkaddirör, dĭör (D MF). 

Yayladağ Ağzı 
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-yor / -yo / -u / -o / -y / -ya 

añnamıyom (1/86), söylüyom (23/7), diyorum (14/92), gidiyoñ (27/28), ḳırvanıyon (21/124), 

Söz konusu ek, -n ile biten tabanlara geldiğinde arada kalan bağlantı ünlüsü düşer. Bazen ise 

hiçbir izahı olmadan bağlantı ünlüsünün düştüğü görülür. 

geçinyom (54/20), görünyom (10/19), düşünyom (73/112), yanyomuş (21/71). 

Söz konusu ek son hecesinde düz ünlü taşıyan bazı tabanlara gelirken, bu tabanda bir dudak 

ünsüzünün bulunması durumunda, ekten önceki düz ünlü yuvarlaklaşır. 

topalluyoñ (m.d.) 

işta bu doyuru seni dėyo (12/76) 

'ihi bu doyuru seni diyo.(12/83) 

etmiolar (48/62), 

bilmiom (57/35), 

büküyo (69/190) 

sağa sola söğüyo (73/5), 

düzüyoñ mu (23/207), 

bili'yoñ (23/268), 

gülüyo(62/132), 

oñu beyle ġazana ḳoyoḳ (22/63) 

ġoyoḳ. (22/70) 

üryemde gördüm. yörüyüm. gedyom beyle. (22/123) 

böle yüzlerini yolyo. bilmiyo. yüzünü ġanatya.(23/114)? 

Girit Muhacirleri Ağzı 

-yor / -yór / -yo / -yō / -yó / -yṓ 

ana yaşımı söylü-yorum. (009/02)  

ben kendi görüşümü söylü-yom. (012/07)  

ben baḳ-í-yóm. (025/22)  

hepsi.ni tani-yṓm. (025/62)  

ben fazla iste-mi-yōm. (025/23) 

Bazen gerileyici benzeşme yoluyla “-r>-l” değişimi görülür.  
şömine di-yollar. (010/38) 

seksen ŧana asker ölü var di-yṓr. (023/79) 

avradıŋ da canı sıḳılıḳ ḳonuş-mǔ-yór. (025/52) 

Altınözü Ağzı 

-yor / -yol / -yo / -o 

tȗtıyorım (8/34),  
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yitiyorum (8/35),  

konuşuyom ‘’konuşuyorum’’ (16/15), 

bahsedon ‘’bahsediyorsun’’(16/14), 

getiriyollar(1/7),  

ediyollar (5/13). 

Ovakent Özbek ağzı 

-yor / -y / -A / -yAp / -yo  

aġırıyor “ağırıyor” (1/42),  
oturuyor “oturuyor” (1/104), 

yapıyom “yapıyorum” (1/2),  
duramıyom “duramıyorum” (1/44), 

atlaydı “atlıyor” (1/85),  
okuymän “okuyorum” (1/97),  
küreyimiz “kürüyoruz” (5/47), 

vütgezedi “geçiyor” (1/82),  
kaladı “kalıyor” (1/83),  

ayttadı “söylüyor” (1/89), 

okuyap ma? “okuyor mu?” (1/99),  
diyepmen “diyorum” (5/206),  
aytyapman “söylüyorum” (5/79) Bu ekin tek örneğine rastlanmıştır. 

kılıyepti “yapıyor” (8/59). 

Kırıkhan Göçmen Ağzı 

-yor / -y / -yi / -i / -î / -yí / -ė / -o / -or / -ör / -ōr / -yur / -yőr / -yȯ / -yo / -yu / -yů 

ābi bi bagaysun mali aliysun, sataysun (KG 4/22) 

işde o malzemeciye diyi ki yǎov diy felanca kişiye yav mal vėrsek paramızı alabilirmiyik.(KG 

4/46) 

diveyi güttüm ondan biliyim. (KG 3/112) 

ondan yanı o gurubdan gelî (KG 3/65) 

nasıl dė öyle ġonuşėlar.(KG 2/15) 

gezordug (KG 2/43) 

ḳapali spor salonu yapî (KG 2/53) 

adamlardam kime vureysem yatör ḳalkmör (KG 2/57) 

sen annör misiñ? (KG 2/59) 

yaparım amma işi bilmiyorum (KG 2/59) 

Aynı kişi şimdiki zaman ekinin dört farklı şeklini kullanıyor. 

Kırıkhan Yerli Ağzı 

bir genc geliyur ey deliġanlı diyőr, ne yapıyȯŋ no̥rüyo̥ŋ oŋa ġanlı pilav derler (7.2.-1.41) 

müsaade alıyu (7.2.-1.57) 
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yaḳından bir ġocaġarınıŋ eviŋe varıyular (7.2.-1.59) 

halayıŋ ġızı var diyórlar. (7.4.-1.6) 

yirmiye de yaşōrdu, ġırḳa da yaşōrdu. (7.4.-1.15) 

K̥aḳamıyőr. yaḳalıyőr ġarġeyi. (7.5.-2.7) 

ayaḳlarım ağror, omuzum ağror. (7.9.-2.7) 

ġonşuya çağrı;om biri başını tutor, o da sağo;or, ben birini sağom.(7.9.-2.11) 

her ġarpız oğlaḳ ġımı ammā  ġarPızıŋ bekmezi iyi 31 olmůyů ammā. bizim burda da bekmez 

yapuylar esgiden bizim orda çok oli;idi, ḳıcide de.32 şimdi dağlılar ġaynedi;iler ammā iyi olmuyí. 

(7.13.-1.33) 

Belen Ağzı 

-yor / -yo / -yȯr / -yȯ / -yı / -yi / -y / -yü / -p dur- 

sen çık geliyȯm ben (1/74) 

ufak tefek bişeyleri oḫuyum (12/2) 

ben tavuk isdiyim (14/31) 

o şekilde biliyim (3/21) 

elini görüyler biliyiñ mi (14/3) 

çeketleri burdan yırtılıyor (14/17) 

hoşuna gėdiyȯr (5/72) 

yağ filan gȯnderiyȯ (6/19) 

ordan kervan çıḫıyı körōlunu görüyü (14/76) 

burda adam öldürüyü (13/17) 

bir tüccar geliyi buruya (14/1) 

eşşē dāyı deyip duran siz demiş adama (7/6) 

insan dėmiyi beyle yarıp gidiyi (8/34) 

Reyhanlı Ağzı 

-yur / -yür / -i / -yi / -u / -ü / -yü / -o / -yór / -yi 

ben yapamıyurum, küçük yapıyurum, onu da ben beğenmiyürüm (5.1.-1.6) 

şindiki düğünlerde gelenler acında ölüyür. (5.1.-2.1) 

geldiğimde arapça bilmiyurdum, onlar türkmence bilmezlerdi. (5.1.-2.6) 

löklü aşiretiniŋ reisini vurįler (5.2.-1.4) 

ne var, diyür. (5.2.-2.5) 

her sene ölet olurdu, ıķi senede beri ölet de olmıyi. (5.3.-2.27) 

devletde bir yardım gelirise biz de yarrarlanoġ (5.4.-1.4) 

gözümüŋ içine baķıyór (5.4.-1.7) 

çağırum gėdiŋ diyüm gėdiyüler. (5.4.-1.8) 

şu köprünüŋ başında duriyim de bir ağa çocuğu gelsiŋ de döviyim diye. (5.4.-2.11) 

çocuḳlar çalışiyir (5.6.-1.14) 
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Kumlu Ağzı 

-yor / -yör / -o / -ō / -ōr / -ğo / -ör / -yur / -yür   

babam vermo;or, ben istemōm diy (6.1.-1.4) 

şindi oruġu mekinede yapōrlar.(6.1.-1.13) 

çocuklar bıraḳmı;or. oturuğoḳ ikimiz. (6.1.-1.19) 

gelin getirörsüŋ zevkiŋ, neşeŋ daha başka  oluyur. oğlunu everiyürsüŋ, (6.2.-1.7) 

ama ne ġadar olsa el oğluna gedör, evi boş bıraḳıyor, oğlan ėyiyse de kötüyse de eviŋe 

getiriyörsün (6.2.-1.9) 

ne bil1m işde gidoŋ orda K̥afaŋa her şey daġılıyor. (6.4.-1.2) 

ġız çıḳōr, gidōr evden. (6.5.-1.12) 

köylü pazara götürüp gendi malıŋı gendi satōr. (6.5.-2.7) 

SONUÇ 

Hatay ağzında tespit edilebilen metinler üzerine yapılan incelemede -a / -e / -ė / -i / -î / -yi / -ğo 

/ -o / -ó / -ō / -ö /  -or / -ór / -ōr / -ör / -u / -ü / -y / -ya / -yı / -yi / -yí / -yır / -yor / -yȯr /-yór / -yör / -yo / 

-yó / -yō / -yȯ / -yṓ / -yu / -yü / -yů / -yur ekleri olmak üzere birbirinden az çok farklı 36 şimdiki zaman 

eki tespit edilmiştir. Tek başına bu durum dahi Hatay ağzının ne denli zengin bir dil ve kültür yapısına 

sahip olduğunu gösterir. Bilindiği üzere dil canlı bir varlıktır. Başlangıçta sınırlı sayıda bir dil 

malzemesine sahip olan Türkçe de yukarıdaki eklerde de görüldüğü üzere zaman içerisinde çeşitli 

kombinasyonlarla genişleyerek zenginleşmektedir. Bir yerleşim biriminde aynı konuşur bu ekin dört beş 

farklı varyantını aynı metin içerisinde kullandığı tespit edilmiştir. Tek sebep bu olmamakla birlikte farklı 

dönemlerde farklı Türk boylarının iskân olunduğu Hassa ve Kırıkhan gibi yerleşim birimleri daha fazla 

çeşitlilik göstermektedir. Arapça konuşulan yerlerde, Antakya merkez ağzında ve göçmen ağızlarında 

şimdiki zaman ekinin kullanım çeşitliliği azalır.  

Yukarıda sıralanan ekler, Hatay ağzında aynı sıklıkla görülmez. Bu eklerden  -yo / -yor /  -ō / -

or / -ör / -yór / -yu / -yü / -yur / -yür diğerlerine göre daha sık kullanılır. -yo / -yor eki bölgenin tamamında 

kullanılır. Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında rastlanan şimdiki zaman ekinin geniş ünlülü varyantına 

Hatay ağzında pek rastlanmaz. Şimdiki zaman ekinin -(I)r, -î varyantları Orta Anadolu ağızlarında da 

görülür. Bu durum yazı dili ve ölçünlü konuşma Türkçesiyle de örtüşür. -o / -or / -ör biçimleri Antakya 

merkezi, Reyhanlı, Kumlu ve Kırıkhan’ın belli kesimlerinden başlayarak âdeta Hassa’yı teğet geçer, 

Kilis ve Gaziantep ağzındaki biçimlerle örtüşerek bir hat oluşturur. Bu varyant Hatay ağzında başka 

yerlerde fazla kullanılmaz. 

Ekin dar ünlülerle kullanılan biçimi olan -yır / -yir / -yur / -yür varyantları Doğu Karadeniz 

ağızlarıyla örtüşür. Özellikle bazı Batı Anadolu ağızlarında görülen şimdiki zaman ekinin tasvir fiil 

yapısına Hatay ağzında pek rastlanmaz. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında şimdiki zaman ekinin kullanımında göze çarpan 

en önemli şey çok farklı varyantlara rastlanmasıdır. Bu durum bölgede Oğuz grubu Türkçesinin güçlü 

bir şekilde konuşma diline yansıdığını gösterir. Yeni dönemde meydana gelen göçler bu varyantların 

çeşitliliğini de artırmaktadır. Göçmen ağızlar bir yandan yerli ağızlardan etkilenirken bir yandan da 

kendi ağız özelliklerini bölgeye yayma eğilimi göstermektedir 
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Sonuç olarak Hatay’da Türk varlığı sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Birçok 

alanda olduğu gibi de dil bakımından da Hatay’da Türkçenin ağızlarının konuşulması Hatay’ın bir Türk 

yurdu haline geldiğini gösterir. Bunun bir örneği de Hatay’ın birçok yerinde şimdiki zaman ekinin farklı 

varyantlarının bütün canlılığıyla kullanılıyor olmasıdır. 

Kısaltmalar 

KG Kırıkhan Göçmen ağzı  

DA MF: Dörtyol’dan, Mehmet Fil isimli kaynak kişi 

İşaretler: 

;         : Ulama işareti. 

(…)      : Metinde anlaşılmayan yerler.          

x…      : Yazılan harfle başlayan küfürlü kelimeyi anlatır. 

                 

Çeviriyazı İşaretleri 

Ünlüler 

ā: Uzun a 

ă : Kısa a 

á: a-e arası a’ya daha yakın ünlü 

â ince a 

a°: a-o arası yarı yuvarlaklaşmış ünlü. 

ē: uzun e 

ə: e-a arası e’ye daha yakın ünlü 

ė : e-i arası ünlü 

ê:  kapalı ve normalden uzun e 

e°: e-ö arası yarı yuvarlaklaşmış ünlü 

ī: Uzun ı 

ῐ: Kısa ı 

í: ı-i arası ünlü 

1: uzun i 

ǐ: kısa i 

î: uzun i 

ō: uzun o 

ȫ: uzun ö 

å: uzun ö 

ó: o-u arası yarı dar ünlü. 

o̥̥: o-ö arası yarı ince ünlü 

ó: o-ö arası o 

ő:  ö- ü arası yarı ince ünlü. 

ů: u-ü arası yarı ince ünlü 

ū: Uzun u 

ǜ: ü-i arası yarı düz ü 

Û: uzun ü 

Ünsüzler 

Ç: yarı ötümlü ç-c arası ünsüz. 

ġ: arka damak g’si 

ğʹ: ğ-y arası ünsüz 
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̀ğ: ğ-v arası ünsüz 

x: sızıcı h 

ḫ: sızıcı h 

ḳ: Ötümsüz, patlamalı, arka damak ünsüzü 

K: Yarı ötümlüleşmiş k-g arası süreksiz ön damak ünsüzü. 

Ë patlamasını kaybetmiş arka damak k’sı 

K̥: Yarı ötümlüleşmiş ḳ-ġ arası süreksiz arka damak ünsüzü. 

l̥:  Ön damak l’si 

ŋ: geniz n’si 

P: p- b arası  yarı ötümlü, patlamalı, dudak ünsüzü.  

ŕ:  r-l arası ön çıkışlı r 

ś: Yarı ötümlüleşmiş s-z arası ünsüz 

T: Yarı ötümlüleşmiş t-d arası ünsüz. 
ğ: Eriyip ünlüleşmek üzere olan ğ 

h: Eriyip ünlüleşmek üzere olan h 
v: Eriyip ünlüleşmek üzere olan v 
y: Eriyip ünlüleşmek üzere olan y 
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FİZİKSEL AKTİVİTE FARKINDALIK SEMİNER BİLGİLENDİRMESİ 

ÖNCESİ VE SONRASI VELİLERİN ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM 

YALOVA İLİ ÖRNEĞİ 

Özet 

        Yalova ilinde fiziksel aktivite ile ilgili öğrencileri kapsayan bir çalışma 

yürütülmüştür. Bu çalışma yürütülürken fiziksel aktivite ile ilgili velilerin algılarını belirlemek 

için farkındalık semineri yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, fiziksel aktivite farkındalık 

seminer öncesi ve sonrası velilerin fiziksel aktivite hakkında algılarını belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmanın çalışma grubu, ilköğretim ikinci kademede öğrenimine devam eden 

11-13 yaş aralığındaki öğrenci ebeveyni olan 7 öğrenci velisinden oluşmaktadır. Çalışma, nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim (fenomonolojik) desen ile yürütülmüştür. Veri 

toplama aşamasında görüşme tekniği, veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme 

kullanılmıştır. Araştırma verileri, soruların velilere yüz yüze sorulmasıyla elde edilmiştir. 

Fiziksel aktivite hakkındaki algıları farkındalık semineri öncesi ve sonrası saptanmaya 

çalışılmıştır.  

       Araştırma bulgularından elde edilen sonuca göre, fiziksel aktivite farkındalığı 

olumlu yönde değişim gösterdiği, hayat boyu fiziksel aktivitenin ve hareketli yaşamın hem 

kendileri hem de çocukları için çok önemli bir faktör olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, velilerin fiziksel aktivite algısı,11-13 yaş aralığı 

çocuk 

Change in Parents' Perceptions Before and After Physical Activity Awareness 

Seminar Information Yalova Province Example 

Abstract 

       A study was conducted involving students related to physical activity in Yalova province. 

While conducting this study, an awareness seminar was held to determine the perceptions of 

parents about physical activity. The purpose of this research is to determine the perceptions of 

parents about physical activity before and after the physical activity awareness seminar. In 

line with this purpose, the study group of the research consists of 7 parents of students 

between the ages of 11-13 who continue their education in the second level of primary 

education. The study was carried out with the phenomenological design, which is one of the 

qualitative research methods. Interview technique was used in the data collection phase, and 

semi-structured interview was used as the data collection tool. The research data were 

obtained by asking the questions to the parents face to face. Perceptions about physical 

activity were tried to be determined before and after the awareness seminar.  

       According to the results obtained from the research findings, it was determined that the 

awareness of physical activity changed positively, and that lifelong physical activity and 

active life were very important factors for both them and their children. 

Keywords: Physical activity, parents' perception of physical activity, children aged 11-

13 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

182 

 

Giriş 

       Sürekli değişen ve gelişen teknoloji çağında, fiziksel aktivitenin önemi ve insanlar 

üzerindeki etkisi, giderek daha sedanter hale gelen bir toplumda büyük önem taşımaktadır. 

Fiziksel aktivite sadece fiziksel sağlığı korumakla kalmaz, aynı zamanda psikomotor, bilişsel, 

duygusal ve sosyal gelişim üzerinde derin bir etkiye sahiptir (1). Fiziksel aktivite, doğası 

gereği, iskelet kaslarının aktivasyonunu içerir, aktivitenin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya 

çıkar ve kalori harcanmasına neden olur (2). Erken çocukluk döneminin fiziksel, bilişsel, 

sosyal ve duyuşsal gelişimin kritik ve hızlı bir dönemi olduğu düşünüldüğünde, sağlıklı 

büyüme ve gelişme için fiziksel aktiviteye katılım son derece önemlidir. Bu durum 

yetişkinlerde de önemlidir. Doğumdan ölümüne insanın geçirdiği tüm evreleri iyi bir şekilde 

atlatmasında fiziksel aktivite her yaş için vazgeçilmez bir unsurdur. Hareketsiz bir yaşam tarzı 

ve yetersiz fiziksel aktivite, obezite, metabolik kalp riskleri ve zihinsel sağlık sorunları dahil 

olmak üzere kötü sağlık ile ilişkilidir (3,4,5). Fiziksel aktivite pratiği, insanların 

sosyalleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bir dizi çalışma, fiziksel aktiviteye düzenli ve 

sürekli katılımın pozitif ruh sağlığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Fiziksel aktivitenin 

yaştan bağımsız olarak depresyonu önlediği düşünülmektedir. Fiziksel aktivitenin ayrıca 

anksiyete belirtilerine ve rahatsızlıklarına karşı koruyucu özelliklere sahip olduğu 

gösterilmiştir (6). Aktif bir yaşam tarzının sağlığa faydaları iyi belgelenmiştir (7). Vücut 

ağırlığının fazla olması daha sonraki yıllarda hiperlipidemi, hipertansiyon, insülin direnci ve 

diyabet riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur (8). Fiziksel aktivite, kas-iskelet 

sistemi ve vücudun metabolik aktiviteleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Fiziksel aktivite 

sayesinde kas gücü korunur ve arttırılır. Ayrıca kas tonusu korunur ve düzenlenir, vücut 

duruşu düzeltilir ve devamlılığı sağlanır. Ayrıca spor aktiviteleri hareket bozukluklarını 

engeller. Vücudun yorgunluk derecesi azaltılır, dengeli ve düzenli tepkiler geliştirilir, 

reflekslerin ve tepkilerin zamanında gelişmesi sağlanır (9). Dünya Sağlık Örgütü, 

yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için haftada beş gün en az 30 dakika orta yoğunlukta 

fiziksel aktivite yapmalarını önermektedir. 10 -19 yaşları arasında adolesan olarak tarif edilen 

grupta, günde en az 60 dakika orta veya şiddetli fiziksel aktivite yapmalıdır (10).  

      Yalova ilinde velilere yönelik fiziksel aktivite farkındalık semineri yapılmıştır. Bu 

araştırmanın amacı, seminer öncesi ve sonrası velilerin fiziksel aktivite hakkında algılarını 

belirlemektir.  

Yöntem 

Bu bölümde araştırma deseni, çalışma grubu ve verilerin nasıl elde edildiği hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Araştırma Deseni 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilimi (fenomenoloji) deseni ile 

yürütülmüştür. Doğal ortamdaki algıları ve olayları gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya 

koymaya çalışan nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri 

toplama yöntemleri kullanılmaktadır (11). 

Çalışma Grubu 

Yalova ilinde yer alan ilköğretim ikinci kademede öğrenimine devam eden 11-13 yaş 

aralığında çocuğu olan 7 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 37 ve 7’si de 

kadındır. Araştırmaya dahil olacak katılımcılar gönüllülük esas alınarak seminere katılım 

sağlamış ve çalışmada yer almıştır. 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

      Yapılan araştırmada katılımcıların seminer öncesi ve sonrası fiziksel aktivite 

farkındalığının ne olduğuna ilişkin algılarını ortaya koymak amacı ile yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Görüşme yapılmasının amacı, kişinin olaylara bakış açısını, olaylara ilişkin 

görüşlerini anlamaktır. Araştırma verileri, yarı-yapılandırılmış görüşme formundaki soruların 

katılımcılara yüz yüze görüşme sırasında sorulması ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler 
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birebir yazıya dökülmüştür. Görüşme formunda toplam altı soru bulunmaktadır. Uzman 

düzeltmelerinden sonra bu sayı üçe indirildi ve içeriğin geçerliliği sağlandı. Görüşmeler 

ortalama 15-20 dakika sürmüştür.  

Görüşme formundaki sorular aşağıdaki gibidir: 

Fiziksel aktivite sizin için ne ifade ediyor? 

Günlük hayatınızda siz ve çocuğunuzu fiziksel aktif olarak nasıl tanımlıyorsunuz? 

Fiziksel aktivitenin siz ve çocuğunuz için hangi alanlarda faydalı ve önemli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Veri analizi  

Veriler önce araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında aktarılmış ve daha sonra 

nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.  Katılımcıların her bir 

soruya verdikleri cevaplar benzerliklerine göre gruplandırılarak açıklanmış ve her soruya iki ve 

üzerindeki görüşler olduğu gibi sunulmuştur. Betimsel analizde metin içerisinde katılımcılar 

K1, K2 vs. şeklinde kodlanarak katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmanın bulgular bölümünde araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara yer 

verilmiştir. 

Seminer Öncesi Görüşleri 

Fiziksel aktivite sizin için ne ifade ediyor? 

Katılımcıların görüşüne göre, fiziksel aktivite ne ifade ettiğine dair bulguları şu başlıklar 

altında değerlendirmek mümkündür. Katılımcıların 4’ü fiziksel aktivite hareket etmektir 

cevabını vermiştir. Katılımcılardan 1’i spor, 1’i motivasyon ve diğer katılımcıda fazla kilodan 

kurtulmaktır cevabını vermiştir. Görüşlerden örnek aşağıda verilmiştir. 

‘’K3- Fiziksel aktivite hareketli olma anlamına geliyor. 

  K6- Çocukların daha iyi motive oluşlarıdır. 

  K5- Fazla kilolardan kurtulmak anlamına geliyor. Bunu bilmeme rağmen bende 

olmayan şey diye tanımlıyorum.’’ 

Günlük hayatınızda siz ve çocuğunuzu fiziksel aktif olarak nasıl tanımlıyorsunuz? 

Katılımcıların görüşüne göre, kendini ve çocuğunu fiziksel aktif olarak 6 katılımcı 

yeterli bulmuyor.1 katılımcı kendini ve çocuğunu fiziksel aktivite açısından yeterli buluyor. 

Yeterli bulmayan katılımcılar işten kalan vakitlerinde TV ve bilgisayar karşısında zaman 

geçirdiklerini ve çocuklarının da okulda yeterli aktivite yaptığını düşünüyor. Görüşlerden örnek 

aşağıda verilmiştir. 

‘’K5- Fiziksel aktivite yapmaya zaman kalmıyor. Ev işleri bittikten sonra genelde takip 

ettiğim sabah programları var, onları izliyorum. Çocuğum okuldan gelince yemek yiyor, yarım 

saat dinlenme ve sonrasında ders çalışıyor. Ders çalışması bittikten sonra yarım saat tableti ile 

oyun oynama hakkını kullanıyor. 

K1- Çalışan bir anneyim ve masa başı iş yapıyorum. Gün içinde pek hareketli 

olamıyorum. Çocuğum da pek hareketli değildir. Bilgisayar oyunlarına aşırı ilgisi var. 

Kısıtlama getirsem de engel olmada bazen çok zorlanıyorum. 

K2- Ben ve çocuğum fiziksel aktivite yapmaya pek istekli değiliz. Bunun nedeni ikimizin 

de kilo sorununun olmasıdır. Bu hareketsizliği doğru bulmuyorum, ama harekete de 

geçemiyorum. 

K3- Kendimi ve çocuğumu fiziksel aktivite olarak yeterli buluyorum. Okul sonrası 

çocuğumla yemekten sonra sık sık yürüyüşe çıkıyoruz. Hafta sonları bisiklete binme, koşma vb. 

aktiviteler yapıyoruz ve bu bize çok iyi geliyor.’’ 

Fiziksel aktivitenin siz ve çocuğunuz için hangi alanlarda faydalı ve önemli 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

Katılımcıların görüşüne göre, fiziksel aktivitenin özellikle sağlık ve fiziksel alanlarda 

faydalı ve önemli olduğunu 4 katılımcı dile getirmiştir.1 katılımcı fiziksel aktivitenin kişi 
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üzerinde her yönden etkili olduğunu, 2 katılımcı da sadece fiziksel alanlarda etkili olduğunu 

düşünmektedir. Görüşlerden örnek aşağıda verilmiştir. 

‘’K7 -Fiziksel aktivite teriminden yola çıkacak olursam kişi üzerinde fiziksel alanlarda 

faydalı olduğunu düşünüyorum. Kilo kaybı, boş zaman değerlendirmesi ve sağlığımızı korumak 

amacıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuğum için aslında fiziksel aktiviteye katılım 

sağlamasından çok, okuldaki derslerine ağırlık ve evde de bunun üzerine durmasını 

sağlıyorum. Çocuğum fiziksel aktiviteyle ilgilenirse akademik yönden başarısının düşeceğini 

düşünüyorum. 

K4 -Birey üzerinde sağlık ve fiziksel olarak etkilidir. Kişinin sağlıklı bir hayat 

yaşamasında rol oynar. Ben ve çocuğum faydalı olduğunu düşünmenin yanında hayat şartları 

ve üzerimize düşen sorumluluklardan dolayı fırsat yaratamıyoruz. 

K3 -Fiziksel aktivitenin kişi üzerinde her yönden iyi oluş sağladığı ve fayda getirdiğine 

inanıyorum. Ailecek hareketliyiz. Mutluluk, sağlık, iyi hissetme, yorgunluğa iyi gelmesi, fiziksel 

olarak rahatlama, dinç hissetme vb. daha birçok fayda getirdiğini düşünüyorum.’’ 

Seminer Sonrası Görüşleri 

Fiziksel aktivite sizin için ne ifade ediyor? 

Katılımcıların tamamı fiziksel aktivitenin günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi 

kullanarak enerji harcaması ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak ifade etmiştir. 

Görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir. 

‘’K1- Fiziksel aktivite günlük hayatımızda enerji tüketimi sağlayan bütün hareketleri 

içine alır. 

 K3- Günlük yaşam içerisinde eklem ve kaslarımızı kullanarak enerji harcanması ile 

gerçekleşen, solunum ve kalp hızını artıran ve değişik şiddetlerde ortaya konan tüm 

aktivitelerdir. Örneklendirecek olursam, koşma, merdiven inip çıkmak, bahçe işleri, ev işleri 

vb.’’ 

Günlük hayatınızda siz ve çocuğunuzu fiziksel aktif olarak nasıl tanımlıyorsunuz? 

Katılımcıların tamamı fiziksel aktivite açısından kendilerini ve çocuklarını yeterli olarak 

görmedikleri görüşünü ortaya koymuşlardır. Yeterli olarak görüş bildiren katılımcı da seminer 

sonrası fiziksel aktivite açısından aslında yeterli olmadığının farkına vardığı görüşünü 

iletmiştir. Görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir. 

‘’K6 -Öncelikle size bu farkındalık çalışmasını yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ben 

bu seminerde fiziksel aktivitenin önemini kavramanın yanında benim büyük oğlum beden 

eğitimi ve spor öğretmeni olmayı çok istiyordu. Aile olarak bu kararına onay vermedik. Eğitim 

hayatı boyunca da fiziksel olarak hep hareketliydi. Biz bu konuda da akademik başarısı yüksek 

olsun diye çok engel koyduk. Şimdi bizim isteğimiz doğrultusunda eğitimini sürdürüyor; fakat 

mutlu olmadığını sık sık dile getiriyor. Doğru olmayan bir karar aldığımız için çok pişmanlık 

yaşıyorum. Diğer çocuklarımın tercihlerinde öncelik olarak onların ilgisi ön planda olacak. 

Ailecek fiziksel aktiviteyi hayat boyu yaşam biçimi haline getireceğim.  

K3 -Gelişen teknolojik çağda insanlar daha da hareketsiz hale geldiği görülmektedir. 

Uzun vadede düşünüldüğünde bunun zararlarını yıllar sonra fiziksel olarak aktif yaşamazsak 

çekeceğiz. Fiziksel aktivite farkındalık seminerinden edindiğim bilgileri çevreme aktaracağım 

ve kendimde uygulayacağım. Çevreme ve çocuğuma rol-model olacağım. ’’Şeklindedir.  

Fiziksel aktivitenin siz ve çocuğunuz için hangi alanlarda faydalı ve önemli 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

Katılımcıların seminer sonrası görüşlerine göre, 7 katılımcı da fiziksel aktivitenin birey 

üzerinde duyuşsal, bilişsel, psikomotor ve sağlık açısından faydalı ve etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir. 

‘’K3 -Fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Kendim ve 

çocuğum için değerini anladım. Hayat boyu sağlık, mental, ruhsal, fiziksel, sosyal iyi olma 

anlamında katkısının azımsanmayacak kadar büyük olduğunun farkına vardım ve bundan sonra 
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hem kendim hem çocuğum fiziksel aktivite açısından hareketli bir yaşam tarzını 

benimseyeceğim. 

‘’K5 -Fiziksel aktivite sadece kilo kaybı için değil her alanda gerekli faydası olduğunun 

farkına vardım. Çocuğum derslerinden kalmasın diye akademik başarısı yüksek olsun diye 

genelde evde masa başında zaman geçiriyordu. Fiziksel aktivite farkındalık semineri sonrası 

daha hareketli ve ailece katılım sağlayacağımız (bisiklet binme, koşma, yürüyüş yapma vb. 

faaliyetler)içinde yer alacağız. Mental sağlık açısından ve akademik açıdan da faydalı 

olduğunun farkına vardım. Bilmeden çocuğuma zarar vermişim. Pişmanlık yaşadım. ‘’ 

’’Şeklindedir.  

Sonuç ve Öneriler 

       Bu çalışmada velilerin fiziksel aktiviteye bakış algıları, fiziksel aktivite farkındalık 

seminer öncesi ve sonrası belirlenmeye çalışılmıştır. Seminer öncesi velilerin algılarına 

baktığımızda fiziksel aktiviteye katılım hem kendileri hem de çocukları için yetersiz olduğu 

görülmektedir. Fiziksel aktivitenin önemi ve hangi alanlarda etkili olduğu açısından seminer 

öncesi veliler, genelde fiziksel açıdan fayda sağladığı ve etkili olduğu görüşüne sahiptirler. 

Fiziksel aktiviteye katılım açısından kendilerini yetersiz olarak değerlendirmelerinde iş 

yoğunluğu, masa başı iş, TV ve bilgisayar başında çok zaman geçirme olarak belirtmişlerdir. 

Veliler çocukları açısından fiziksel aktivite değerlendirmesi yaptığında, akademik olarak 

çocuğunun daha çok ders çalışmasını istediklerini ve kalan zamanda da bilgisayar oyunlarında 

çok zaman geçirdiklerini ifade etmişlerdir. TV veya bilgisayar karşısında geçirilen süreyi 

azaltmak, fiziksel aktivite ve egzersizi artırmak hem çocuklar hem de yetişkinler için 

önemlidir (12). Fiziksel aktivite farkındalık semineri, fiziksel aktivitenin ne olduğu ve hangi 

alanlarda insanları etkilediği ve insanlara anlamlı geldiği hakkındaydı. Seminer sonrası 

velilerin algılarında, önemli bir şekilde olumlu yönde değişim saptanmıştır. Veliler, fiziksel 

aktiviteye katılımın bundan sonraki süreçte, kendileri ve çocukları için bir yaşam tarzı haline 

getireceklerini belirtmektedirler. Fiziksel aktivitenin etkisi ve önemi açısından, kişi üzerinde 

bilişsel, duyuşsal, sosyal, sağlık ve fiziksel açıdan etkili olduğunu dile getirmişlerdir. 

Katılımcılar çocukları için akademik başarı kadar, fiziksel aktivitenin de önemli olduğunun 

farkına varmıştır. Ayrıca katılımcılar, yeterli fiziksel aktivitenin gerçekleştirilmesi sayesinde 

çocuğun iyi oluş hali ve akademik başarısının olumlu yönde etkileneceğine yönelik 

farkındalık ve inanç geliştirmeye başlamıştır. 

       Bu doğrultuda, gerçekleştirilen fiziksel aktivite seminerinin ardından velilerin, 

çocuklarıyla birlikte fiziksel aktivitelere katılımlarının önemini daha iyi anladıkları 

görülmektedir. Dahası velilerin fiziksel aktiviteye katılımda çocuklarını cesaretlendirmek ve 

onlara rol model olmak için daha istekli hale geldikleri ortaya çıkmıştır. Fiziksel aktiviteyi 

yaşam biçimi haline getiren ve hayat boyu sürdüren kişilerin, doğumdan-ölüme kadar geçecek 

evrelerde daha iyi sağlık sonuçları alacağı görülmektedir. Sonuç olarak yaşam biçimimizde 

fiziksel aktiviteyi ve önemini anlamak ve hayat boyu hareketi yaşam biçimi olarak 

benimsemeliyiz. Bu tür farkındalık etkinliklerini tüm okul kademelerinde öğrenci ve velilere 

sağlamak ve topluma yaygınlaştırmak önemlidir. Bu çalışmalar sağlıklı bir toplum için gerekli 

ve elzemdir. 
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Özet 
İbni Haldun, İktisat ile yaşam biçimleri arasında bir bağlantı olduğunu dile getirmiştir. O ekonomik olay 

ve davranışların sosyal dokuyu ve davranışları tesir altına aldığını savunur. Ona göre kentlerin ekonomik işlevi 

büyük bir oranda tarımsal faaliyetlerden oluşmamaktadır. Hâlbuki şehir ve kasabaların dışında kalan yerleşim 

yerlerinde ise daha çok ziraat ve hayvancılıkla geçim sağlanmaktadır. O, toplumsal ve medeni bir varlık olan 

insanın gereksinimlerini ancak toplu yaşamda yer alması durumunda karşılayacağını bu sayede insanların bir araya 

gelip, iş bölümü yapacağını ve üretimi arttıracağını söyler. Ancak ona göre iş bölümü ve üretim artışının temelinde 

nüfus yoğunluğu yatmaktadır. Yani o nüfus artışının ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını, ekonomik gelişmişliği 

arttıracağını kabul eder. Zira ona göre bir kentte nüfus artarsa beraberinde iş imkânları da artar. Ona göre nüfus 

artışının iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi doğum diğeri de göçtür. Doğum ve göç aracılığıyla şehrin nüfus 

yoğunluğu fazlalaşınca, zorunlu ihtiyaçlara olan gereksinimin fazlalaşması dolayısıyla talepte artış yaşanacaktır. 

Bu da üretimi teşvik edecek ve iş bölümünü arttıracaktır.   Böylelikle ihtiyaç fazlası artı ürün oluşturulacağını, artı 

ürünün oluşumuyla birlikte üreticilerin dışındakilerin de bu ürünlere daha kolay ulaşabilmelerinden dolayı artı 

fayda sağlayacağını savunur. Ona göre, bundan da ötesi kentteki artı ürün fazla olursa diğer şehirlere ihracı söz 

konusu olur. Bunun neticesinde söz konusu kent ahalisi servet sahibi olur ve kentin tekâmülü, inkişafı ve 

evolüsyonu bir başka deyimle umranı oluşur. Evolüsyonu yüksek olan şehirde üretim ve işgücü gereksinimi çok 

olduğu için bu şehre göç söz konusu olacaktır. Bunun da şehir ahalisini zenginleştireceğini söyler. Tam aksine 

nüfusun az olduğu kentlerde rızk ve kazancın azaldığını ya da insanların emeğinin azalması sonucunda kaybolup 

gittiğini savunur. Bu çalışmamızda İbni Haldun’a göre nüfus artışı nedenlerinden biri olan göçün ekonomiye olan 

katkı ve zararlarını İslam ekonomisi bakış açısıyla ele alacağız.  

Anahtar Kelimeler: İbni Haldun, Nüfus, Göç, Ekonomi. 

POPULATION INCREASE, MIGRATION AND ECONOMY 

ACCORDING TO IBNI HALDUN (EVALUATION FROM THE ISLAMIC 

ECONOMY) 

Abstract 
Ibn Khaldun stated that there is a connection between economics and lifestyles. He argues that economic 

events and behaviors affect the social fabric and behaviors. According to him, the economic function of cities does 

not consist of agricultural activities to a large extent. On the other hand, in the settlements outside the cities and 

towns, a livelihood is mostly provided by agriculture and animal husbandry. He says that man, who is a social and 

civilized being, will meet his needs only if he takes part in collective life, so that people will come together, divide 

the work and increase production. However, according to him, the basis of division of labor and increase in 

production is population density. In other words, he accepts that population growth will contribute positively to 

the economy and increase economic development. According to him, if the population of a city increases, job 

opportunities also increase. According to him, there are two main reasons for population growth. One is birth and 

the other is immigration. As the population density of the city increases through birth and migration, there will be 

an increase in demand due to the increase in the need for essential needs. This will encourage production and 

increase the division of labor. In this way, he argues that surplus product will be created, and with the formation 

of the surplus product, those other than the producers will also benefit from accessing these products more easily. 

According to him, moreover, if the surplus product in the city is more, it will be exported to other cities. As a result 

of this, the people of the city in question become wealthy and their hope for the evolution, development and 

evolution of the city, in other words, occurs. Since there is a high demand for production and labor in a city with 

a high evolution, there will be migration to this city. He says that this will enrich the people of the city. On the 

contrary, he argues that in cities where the population is low, sustenance and income decrease or people disappear 

as a result of the decrease in their labor. In this study, we will discuss the contribution and damage of immigration, 

which is one of the reasons for population growth according to Ibn Khaldun, to the economy from the perspective 

of Islamic economics. 

https://orcid.org/0000-0002-2229-6450
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1. GİRİŞ 

Devletlerin mülkiyetinde olan kömür gibi toprak altındaki değerli işlenmemiş ürünler, diğer 

zenginlikler, genişleme istekleri, coğrafi, iktisadi ve politik konumları, üzerinde yaşayan nüfusu ve bu 

nüfusun sahip olduğu özellikleri, yine tarihi, kullandığı teknolojisi ve iktisadi değeri, gelişmişliğe 

sebebiyet vermiştir. Gelişmişlik düzeyi, ekonomik olarak yüksek gelire sahip olma günümüzde olduğu 

gibi insanoğlu var olduğundan beri daima konuşulan konular arasındadır. İktisat bilimiyle ilgili 

çalışma yapan bilim adamlarının yaptıkları tespitler de bu doğrultudadır. Bundan dolayı nüfus, göç ve 

iktisat ilmi açısından her zaman dikkat çekici bir konu olmuştur. Bunu batıda da bizim kültürümüzde 

de görebilmekteyiz. Bizim kendi kültürümüzde bu konuları en iyi işleyenlerden biri de İbni 

Haldun’dur. İbni Haldun’u sosyolog ya da tarihçi iktisatçı olarak nitelemek bu ilim adamının diğer 

bilimlerdeki öncülüğünü görmezlikten gelmek anlamına gelebilir. İbni Haldun ansiklopedik bir 

âlimdir. Bundan dolayı onun nüfus, göç ve ekonomi ile ilgili görüşlerinin çok önem arz ettiğini ve 

günümüze ışık tutacağını düşündüğümüzden dolayı bu çalışmayı yapmaya karar verdik. İbni Haldun 

ile ilgili sayısız çalışma olmasına rağmen bu bağlamda bir çalışma tespit etmediğimiz için bu 

çalışmanın faydalı olacağı kanaati hasıl oldu. 

İBNİ HALDUN’A GÖRE UMRAN 

İbni Haldun için “umran” terimi, düşünce sisteminin en temel kavramıdır. Umran ilmi, dünyanın 

umranından müteşekkil olan toplumları ve ona doğası icabı karşı karşıya kaldığı durumları, bu hallerin 

zaruri neticelerinden oluşan tarihi ve tarihin hakikatini konu edinmektedir. İbn Haldun’a göre umran 

biliminin amacı, insanı taklit etmekten uzaklaştırıp geçmişte gerçekleşmiş olanlarla gelecekte 

gerçekleşecek şeylerin karşılaştırılarak ortaya çıkmasını sağlama hususunda bir perspektif sunmaktır. 

İbni Haldûn’a göre, insanlar bir araya gelerek beraberce yaşam kültürü edinmek suretiyle hali hazırda 

gerçekte mevcut olmayan devlet, asabiyet, mülk vb. şeyleri ortaya çıkarırlar. Dolayısıyla insanlar 

dünyayı olanakları çerçevesinde birtakım insiyatifler de alarak fizikî dünyayı hedefleri doğrultusunda 

imar ederler ve umran bu imar sonucunda meydana gelir. (İbni Haldun, 1954: 285, 286, 326-331) Bu 

bakış açısı ve tanımlamanın İbni Haldun’un Müslüman olması, İslam’ın da vahye dayalı bir din olması 

nedeniyle yapıldığını görebilmekteyiz. O aynı zamanda burada ampirist bir bakış açısıyla umrana 

bakmıştır. 

İBNİ HALDUN’A GÖRE İHTİYAÇLAR 

İbni Haldun ihtiyaçları; zaruri, haci ve kemali olmak üzere üç başlık altında ele alır. Ona göre 

zaruri ihtiyaç kişinin hayatta kalabilmesi için karşılaması zorunda olduğu şeylerdir. Yiyecekleri, giyimi 

ve barınmayı bu bağlamda ele alır. Haci, zorunlu olmayan ihtiyaçlar bu kısımda ele alınır. İbni Haldun, 

olması durumunda insanı daha da rahat ettirecek, şimdiki zamanda olmasa dahi ileride ihtiyaç haline 

gelebilecek şeylere haci demektedir. Kemali ihtiyaçlar ise zaruri ve haci ihtiyaçlarının karşılanmış 

olduğu ve bu noktada belli bir aşamaya gelmiş olan kişilerin bediiyat türünden olan şeylerdir. O, 

bedevîlerin zaruri olanla yetindiğini, hadarilerin de haci ve kemali ihtiyaçları karşılamaya 

çabaladıklarını dile getirir. Ona göre hadarilerin toplu şekilde hayatlarını devam ettirmelerinin nedeni, 

hâcî ve kemalî olan ihtiyaçlarını karşılamaktır. (İbn Haldun, 1954: 327; Yiğit, 2021: 6) İslam hukuku 

açısından  bakıldığında insanın göz önünde bulundurulan menfaatleri veya  karşılanması gereken 

ihtiyaçları genel olarak “zarüriyyat, haciyyet, tahsiniyyat” biçiminde ele alınmıştır. (Gazâlî, 1324: 286; 
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İzzeddin b. Abdisselâm, 1990: 240) Bu meyanda bakıldığında İbni Haldun’un kendinden önceki İslam 

düşünürlerinin  benzeri bir yaklaşımla ihtiyaçları tasnif ettiği müşahede edilir. 

İBNİ HALDUN’A GÖRE SOSYAL YAŞAM BİÇİMLERİNE GÖRE 

İNSAN 

İbni Haldûn, müşahede ederek yaşadığı, gezdiği yerlerde yaptığı tespitlere dayalı olarak, sosyal 

hayat biçimlerini, insanların maişetlerini esas alarak iki sınıfa ayırarak inceler. Birinci kategoride 

bedeviliği ikinci kategoride de hadariliği esas alır. İbni Haldun bedeviler ile hadarilerin birbirinden farklı 

niteliklere sahip olduğunu dile getirmiştir. Bunu da insanın yaşamış olduğu mıntıkada ihtiyaç olarak 

gördüğü malları talep etmesi olayına bağlamıştır. (Batseva, 2012:79) İbni Haldun bedevî ile hadarîleri 

de birbirinden ayrı kılmak için “zaruri”, “haci” ve “kemali” ihtiyaçları baz almak suretiyle sınıflandırma 

yapar. Yaratılışı itibariyle yaşamını sürdürebilmesi için beraber yaşama kültürüne ihtiyaç duyan insanın 

diğer zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaşamış olduğu coğrafyanın durumuna göre değişiklik söz 

konusudur. Bununla birlikte, yaşam sürdürülen coğrafya şartları insana birbirinden farklı ihtiyaçlar 

sunar. Bu ihtiyaçların en önemlileri yemek, içmek, barınmak ve korunmaktır. Bu ihtiyaçlar yaşam 

sürülen yerin sunduğu olanaklarla giderilir. İbni Haldun’a göre bedeviler, yaşadıkları coğrafyanın 

sunduğu olanaklarla ve hiçbir işlem yapmaksızın yalnızca olanla iktifa eden bir yaşam sürerler. Bu ise 

daha çok bitki ve hayvanlarla onlardan elde edilen yiyecek, giyecek ve diğer eşyalardır. Bunun için 

bedeviler üretmeksizin yaşarlar ve doğaya hiçbir şey vermeksizin sadece ondan alarak yaşarlar. Bundan 

dolayı bedeviler mahza tüketici oldukları için, bulundukları yerdeki kaynakları bitirdikten sonra zorunlu 

ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kaynaklar bulmak amacıyla başka yerlere gitmek zorundadırlar. 

Göçebelik, sosyal hayatı gerektirir. Sosyal hayat ise asabiyeti (dayanışmayı) gerektirir. Asabiyet de 

egemenlik dolayısıyla devlet olma fikrini güçlü kılar. (İbni Haldun, 1954:  467-474)   

İbni Haldun’a göre, bedeviler hadari hayata zorunlu olarak geçiş yapmaktadır.  (Kızılçelik, 

2011: 41) Zaruri ihtiyaçların daha ötesine geçildiğinde, varlık ve bolluk elde edildiğinde bu toplumlar, 

hadarileşme yani kentleşme yoluna gider. Bununla birlikte zaruri ihtiyaçların karşılanmış olması 

nedeniyle yerleşik hayatın da beraberinde getirdiği konforlu bir yaşam için üreticiler yardımlaşma 

yoluyla iş bölümü yoluna giderler. Yapılan iş bölümü ve yardımlaşma sayesinde daha fazla üretim elde 

edilir. Üretilen yeme, içme ve giyim maddeleri artı ürün haline gelir. Artı ürün beraberinde daha fazla 

konfor ve lüksü getirir. Böylelikle daha lüks kıyafetler daha konforlu barınaklar yapılır. (İbn Haldun, 

1954: 294) 

 Zira ona göre insanlar varlıklı hale geldikçe kent yaşamının da gelirleri o oranda artacak ve 

kişilerin alışmış oldukları tüketim tarzları gelir durumlarına göre yeniden şekillenecektir. Evvelemirde 

yalnız asli ihtiyaçlarını karşılamak için didinen bedeviler hadari oldukları ve gelirleri   zamanla arttığı 

için daha lüks ve konforlu mallara yöneleceklerdir. Bu yeni durum üretim sahalarını farklılaştırarak 

üretimin artmasına neden olacak bu da işgücüne olan talebi yükseltecektir. İşgücüne olan talebin 

artmasıyla birlikte ücretler yükselecek üretim merkezi olan kentlere doğru göç olacaktır. (Batseva, 

2012:79)  

Allah Rasülü (sav) bedevileri tarif ederken onların katı kalpli ve kibre sahip insanlar olduklarını 

bazı hadislerinde dile getirmiştir (Buhârî, “Menâḳıb”, 1, “Meġāzî”, 74) “Hz. Ali’yi tekfir ederek ona 

karşı isyan eden ilk Haricîlerin de bazı bedevîler olduğu bilinmektedir. Bunlar bedevî karakterini daima 

koruyarak din ve siyaset alanlarında bedeviliğin açık izlerini taşıyan görüşler ve davranışlar 

sergilediler.” (Fayda, 1992: 311-317) 

Buradan hareketle İslam’ın bedevilik hayatından hadariliğe teşvik ettiği ancak bedevilerin buna 

pek yanaşmadığı anlaşılmaktadır. İbni Haldun da aynı şekilde bedeviliğin hem sosyal hem ekonomik 

açıdan geri kalmışlık olduğu fikrini taşıdığı anlaşılmaktadır. 
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 İBN HALDUN’A GÖRE NÜFUS ARTIŞI, GÖÇ VE EKONOMİ 

Nüfus sözlükte, popülasyon, belirli bir ülkede, bir bölgede, bir evde bir arada yaşayan insanların 

meydana getirdiği sayı, olarak tanımlanmaktadır. (tdk, https://sozluk.gov.tr/)  İbn Haldun’a göre 

nüfusun artmasına sebep olan şeyler ise tabii artışı sağlayan doğum ve birey ya da toplumların göç 

dediğimiz coğrafi hareketliliğidir. Bu iki sebep dolayısıyla nüfusun artmasıyla birlikte karşılanması 

gereken ihtiyaçlar çoğalacak bu ihtiyaçların artışı da talebin artmasına etki edecektir. Talebin fazla 

olması nedeniyle üretici üretimi arttırma yoluna gidecek böylelikle nüfus üretimi arttıran bir faktör 

haline gelecektir. Buna göre nüfusun üretimi etkilediği açıkça görülür.  Şahıslar iş bölümü yaparak sarf 

ettiği aynı emek dolayısıyla daha fazla üretmeye başlar. (Kozak, 1999: 1-8) Sarf edilen emek iş bölümü 

sayesinde daha nitelikli hale gelir. Toplumun nüfusu arttıkça üretim de doğrudan artacaktır. Üretimin 

artmasıyla birlikte insanların ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde elde etmesi dolayısıyla yaşam standardı 

daha da yükselecektir. Bundan dolayı üretimin ve nüfusun birbirini etkileyen birbirini destekleyen 

iktisadi etkenler olduğunu söylemektedir. (Onur, 2022: 46) Nitekim ona göre daha fazla nüfus daha çok 

talep, daha çok talep de daha fazla işgücü daha fazla işgücü ve iş bölümü daha fazla üretim anlamına 

gelir. Zira üretimin artması işgücüne olan talebi daha da arttıracaktır. İşgücüne olan talepte meydana 

gelen artış dolayısıyla işgücüne daha yüksek ücret verilmek zorunda kalınacaktır.  Ücretlerin yükselmesi 

nedeniyle bu yerlere doğru işçi göçü meydana gelecektir bu da nüfusu biraz daha arttıracaktır. 

Dolayısıyla nüfusun artışı üretimi, üretimin artışı da nüfusu artırmak suretiyle ekonomik bir döngü 

sağlanmış olacaktır. Bu ekonomik döngü kendisine dışarıdan insan gelmeye başlayan kentlerde, artan 

üretim ve işgücü arzıyla kendini daha belirgin hale getirir ve bu kentlerde zenginlik ve dolayısıyla refah 

düzeyinin arttığının gözlendiğini söyler. Bu varlıklı olma durumu dolayısıyla bu kentle, üreticilerin 

cazibe merkezi haline gelir. (Bocutoğlu, 2015:17). 

İbni Haldun varlıklı kentlerde nüfusun yoğunlaşmasının bazı ekonomik olumsuzluklara da 

sebebiyet vereceğini dile getirir. İbni Haldun’a göre, işgücü ve üretici göçü neticesinde varlıklı olan 

kentler daha varlıklı hale gelecek, yoksul kentler daha da yoksul hale gelecektir. Bunun nedeni ise 

yoksul kentlerdeki üreticiler işgücünü varlıklı kentlere vermek mecburiyetinde olduklarından üretim 

düştükçe işgücüne olan talep azalacak, işgücüne olan talep düşünce işgücüne verilecek ücretler düşecek 

bu da işgücü arzını düşürecek böylelikle iktisadi darlık yaşanacaktır. İbni Haldun’a göre, nüfus 

yoğunluğu aşırı derecede artan nüfus nedeniyle şehrin suları yetersizleşir, insanların yerleşebileceği 

alanlar ihtiyaçları karşılayamaz hale gelir. Nüfustaki aşırı artış dolayısıyla üretim tüketimden daha az 

olmaya başlar, talepte yaşanacak olan artış nedeniyle zirai ürünlerin üretimi de talebi 

karşılayamayacaktır. Ayrıca geliri artan kentlilerin mallara olan talepleri beraberinde fiyatların 

yükselişini getirecektir. Bunların yanında kente yapılan göç nedeniyle kentlileşen hadarileşen nüfus 

tarımsal üretimi terk etmiş olacak ve tarımsal üretim azalmış olacaktır bu da göç eden nüfusun kâfi 

derecede besine ulaşmasına engel teşkil edecektir. (Falay, 1978: 32, 33) 

İbni Haldun, nüfus artışının kentler için her zaman olumlu ekonomik katkı sağlayacağını dile 

getirir. İbni Haldun’a göre üretimin reel değerini emek oluşturur. Bunun için emek etkenini arttıran 

sebep olarak, nüfusu görür. Bir yerde yaşayan insan sayısındaki çoğalmanın emek ve iş gücüne tesir 

edeceğini savunur. Emekte meydana gelen artış üretimi fazlalaştıracak bu da toplumun zenginliğini 

arttıracaktır. Geliri artan kişilerin dolayısıyla toplumun tüketim alışkanlıkları farklılaşacaktır. İbn 

Haldun’a göre nüfusu yoğun ve iş gücü oranları diğer kentlerden fazla olan şehirlerdeki insanlar 

diğerlerine göre daha zengin olacaktır. (Bocutoğlu, 2015:17).  

Nüfusta meydana gelen artışın, iktisadi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda daha az külfet 

getireceği fikrini emeğin daha kolay elde edilebilmesi fikrine dayandırır. Bunun da kent halkının 

ekonomisine olumlu bir katkı sağlayacağını söyler. (Yıldırım, 2006:42). İbn Haldun’a göre ahalinin 

ekonomik durumu ve geliri düzeldikçe nüfus artışı seyri olumlu yönde etkilenecek bundan dolayı da 

refah artacak ve ölüm oranlarında düşüşler meydana gelecektir. (Kandır, 2013:13).  

Ona göre kâr doğrudan emekle alakalı bir kavramdır. Nüfusun azalması ise üreticilerin azalması 

anlamına geldiğinden bu durumun karın da azalmasına doğrudan etki edeceğini söyler. O, nüfusun 

büyük olması durumunda piyasanın da geniş ve etkili olacağını savunur. (İbni Haldun, 2004: 695-699) 

Nüfus artışı, üretim uyumu ve değişim bilimsel olarak olması gereken seviyede olmalıdır. Şehirlerin 

https://sozluk.gov.tr/
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iktisadi açıdan ilerleme kaydetmesiyle nüfus artış oranı aynı doğrultuda olmaktadır. Bu şehirlere olan 

rağbet sayesinde nüfus nitelikli bir hale gelecek ve ticaret, inşaat, sanat vb. alanlarda olumlu anlamda 

ilerlemeler kaydedilecektir. Şehirlerin nüfus bakımından küçülmesi ise nitelikli işgücünün göç etmesine 

ve dolayısıyla azalmasına neden olacaktır. (Turan, 2018: 35) 

İslam dini evlenmeyi teşvik etmiş, dini yaşamı ve bedeni sağlıklı nesiller yetiştirilmesini 

emretmiştir. Hz. Muhammed’in (Sav) kıyamet günü diğer milletlerin yanında kendine iman edenlerin 

fazlalığıyla övüneceğini belirtmesi de (Ebû Dâvûd, “Nikâḥ”, 4; Nesâî, “Nikâḥ”, 11) İslam devletlerine 

inanan, İslâm ahlâkına uygun insan yetiştirme ve çoğalma konusundaki mesuliyetini vurgulayan bir 

mana barındırmaktadır. İbni Haldun’un da bu bağlamda nüfusun doğum yoluyla artmasının olumlu 

yönlerine vurgu yapmasının bu öğretiden bağımsız olması ihtimali yoktur. Yine toplumun 

medenileşmesini ve orada üretimde bulunulmasını İslam her konum ve zamanda vurgulamıştır. Aslında 

nüfusun artmasının iktisadi gelişmişliğe müspet ya da menfi şekilde tesir edeceği şeklindeki görüşler 

sürekli tartışılmıştır. Unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri de nüfusun da üreten ve tüketen 

birbirine zıt iki işlevinin olduğudur. Şayet üreten nüfus tüketen nüfustan daha çok ise kalkınma sağlanır. 

Ancak tüketenler üretenlerden daha fazlaysa iktisadi kalkınma olmayacaktır. Yalnız nüfusun 

çokluğunun da üretimi harekete geçireceği gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır. İslam da hem 

nüfusun çokluğunu hem de üretimi teşvik eden bir dindir. Bunun en iyi göstergelerinden biri de nami 

özelliğini hazi altın vb. kıymetli madenlerin ve paranın üretime kanalize edilmesi için yatırıma 

dönüştürülmeyen 80.18 gr altın veya onun miktarındaki değerin zekâta tabi tutulmasıdır. 

SONUÇ 

İbni Haldun nüfusu ve ekonomik faaliyetleri olduğu gibi ve gözlemlediği şekliyle aktarmış 

daha sonra tespit ettiği tasavvur üzerinden nüfusun artış sebeplerini, iktisadi olayların nedenlerini ve 

illetlerini de ortaya koymuştur. O, bize sadece yaşadığı asra dair bir bilgi vermiş değildir. Aynı 

zamanda günümüze de engin fikirleriyle ışık tutmaktadır. İbni Haldun’dan iktisadi açıdan refahın 

yükselmesini bedevi toplumdan hadari topluma geçişi ile ve nüfus yoğunluğunun artışı ile 

gerçekleşeceğini anlamaktayız. Ancak o, nüfus artışının, üretimle uyumlu ve belirli bir seviyede 

olması gerektiğini de savunmaktadır. Zira aşırı ve plansız nüfus artışının üretimi olumsuz 

etkileyeceğini söylemektedir. Bunu da tarımsal ürün üretiminin düşmesine bağlamaktadır. Şehirlerde 

nüfus yoğunluğunun ve artışının üretime katkı sağladığı müddetçe devam etmesi gerektiği fikrini 

savunmaktadır. Ona göre yoğun nüfus talebi arttırır, talep de işgücüne ihtiyaç gerektirir, işgücü ve iş 

bölümü daha fazla üretim anlamına gelir. İşgücüne olan talep artışı yaşanması nedeniyle işgücü ücreti 

yükselir.  Bu da bu kentlere işçi göçünü hızlandıracak ve nüfusu daha da arttıracaktır. Bu ekonomik 

döngü kendisine dışarıdan insan gelmeye başlayan kentlerde, artan üretim ve işgücü arzıyla daha 

belirgin hale gelir ve bu kentlerde zenginliğin ve refah düzeyinin arttığının gözlendiğini söyler. Bu 

varlıklı olma durumu dolayısıyla bu kentler, üreticilerin cazibe merkezi haline geleceğini söyler. İbni 

Haldun’un bu tespitlerini İstanbul gibi metropol şehirlerde gerçekleştiğini görebilmekteyiz. 

Dolayısıyla bir şehre gelen göçün kontrol altında tutulduğu ve planlama yapıldığı müddetçe şehri 

geliştireceği aşikardır. 
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Özet 
Bu çalışma, TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların okullarda bağımlılıkla 

mücadeleyi önleme amacıyla yaptıkları çalışmaları, TBM programına ilişkin görüşlerini ve TBM programını yıllık 

rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel amacının 

bütüncül bir yaklaşımla aydınlatılabilmesi için, nitel araştırma desenlerinden olgu bilimden yararlanılmıştır. Hatay 

ili, Antakya İlçesi, MEB’e bağlı lise kademesinde görev yapmakta olan 7 psikolojik danışman ile görüşme tekniği 

kullanılarak veri toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda TBM 

programından bütün katılımcılar içerik yönünden faydalandıklarını belirtmelerine rağmen, modülleri birebir 

uygulamadıkları bilgisine ulaşılmıştır. TBM programının farkındalık oluşturma, materyal zenginliği sunması sık 

tekrar eden güçlü yönlerken, zaman açısından uygulanabilirliğinin düşük olması sık vurgulanan zayıf yöndür. Bu 

araştırmanın bulgularından yola çıkarak TBM programına yönelik içerik yoğunluğunun azaltılması, tüm sınıf 

düzeyleri için rehberlik saatlerinin uygulamaya konulması, okul temelli program geliştirme ve uygulama 

konusunda psikolojik danışmanlara destek verilmesi önerilir. Araştırmacılara ise çalışmanın daha çok katılımcıyla 

tekrar edilerek daha zengin bulguların elde edilmesi, çalışma çoklu durum çalışması deseni kullanılarak TBM 

programına ilişkin daha derinlemesine bilgi edinilmesi ve program geliştirme uzmanları ile TBM programına 

dönük eylem araştırmaları tasarlanması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: psikolojik danışman, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı, Türkiye 

Bağımlılıkla Mücadele Programı, eğitim programını uyarlama 

ADDİCTİON PREVENTİON TRAİNİNG (APT) PROGRAM OF 

TURKEY: ADAPTATIONS, OPINIONS AND RECOMMENDATIONS OF 

PSYCHOLOGICAL ADVISORS TO THE ANNUAL PROGRAMS 

Abstract 
This study aims to reveal the work that psychological counselors who are practitioners of the Addiction 

Prevention Training (APT) program do to prevent addiction in schools, their views on the APT program, and how 

they adapt the APT program to their annual guidance programs. In order to clarify the main purpose of the study 

with a holistic approach, case science was used from qualitative research patterns. Data were collected by using 

the interview technique with 7 psychological counselors who are working at the high school level affiliated to the 

Ministry of National Education, Antakya District, Hatay province. The data were subjected to content analysis. As 

a result of the analysis of the data, it was found that although all participants from the APT program stated that 

they benefited from the content aspect, they did not apply the modules one-on-one. While the awareness-raising 

and material richness of the APT program are frequently recurring strengths, the low applicability of the APT 

program in terms of time is a frequently highlighted weakness. Based on the findings of this research, it is 

recommended to reduce the intensity of content for the APT program, implement guidance hours for all grade 

levels, and support psychological counselors in developing and implementing school-based programs. The 

 
3 Bu çalışma,2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının 07 Şubat 2022-20 Mayıs 2022 Bahar döneminde Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi Eğitim Programı ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans programı seminer dersinde sunulmuştur. 
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researchers repeated the study with more participants to obtain richer findings, the study using a multiple case 

study design, the APT program more in-depth information acquisition and program with the program development 

specialists APT action-oriented research design is recommended. 

Keywords: psychological counselor, school guidance and psychological counseling program, Addiction 

Prevention Training (APT) Program Of Turkey, adapting the education program 

1. GİRİŞ 

Bağımlılığın insanı, toplumu ve tüm dünyayı etkileyen bir sorun olması mücadele konusunda 

da çeşitli yöntemlerin geliştirilmesi gerektirmiştir. Bağımlılıkla mücadelede, bağımlılık oluşmadan 

önlem almak oldukça önemlidir ve önleyici hizmetlerde akla ilk gelen yerler okullardır. Ülkemizde 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan önleme çalışmalarında ki 

yetersizliklerden yola çıkarak okul temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nı (TBM) 

geliştirmiştir. TBM programıyla öğrenciler arasında köprü rolü üstlenen psikolojik danışmanların 

programı okullarına nasıl uyarladıkları, programın etkililiğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Bağımlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden ciddi zararlara yol açan ve bazen bir kişiye 

bazen bir nesneye bazen de bir duruma karşı gelişebilen irade kaybı olarak tanımlanabilir  (Uzbay, 

2009). Bağımlılık, başlangıçta kişinin iradesi ile ortaya çıksa da bir süre sonra iradesi dışında devam 

etmektedir. Bu irade kaybı, kişiyi kendisine ve yakın çevresine ciddi zararlar vermekte, ayrıca toplum 

açısından da sorunlar meydana getirmektedir (American Psychiatric Association [APA], 2013; 

Çetinkaya Yıldız, 2020; Ögel, 2001;Yılmış, 2019). Bağımlılıklar, fiziksel ve ruhsal olarak çeşitli türlere 

ayrılır ve bu çeşitlilik mücadele konusunda da farklı yöntem ve tekniklerin uygulanmasını gerekli 

kılmıştır (Dere ve Uçar, 2020). Bağımlılıkla mücadelede önleyici hizmetler oldukça önemlidir çünkü 

bağımlılık oluştuktan sonra tedavisi uzun süreli ve maliyetli olmaktadır. Ayrıca bağımlılığın tekrar etme 

oranı da yüksektir (Göv, 2019; Yılmış, 2019). 

Topluma yön veren okullar, bağımlılıkla mücadelede önemli rollere sahiptir. Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti 1920’den bu yana bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 

Ülkemizde önleyici çalışmaların eksikliğini gidermek için, okul ve aile tabanlı yöntemleri bir arada 

kullanarak tüm topluma kapsayan bilimsel temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programını 

geliştirmiştir. (Yılmaz, 2014). Yıllık Rehberlik Programları içeriğinde öğrencilerin özellikleri (gelişim 

dönemleri, yaş ) dikkate alınarak TBM içerikleri doğrultusunda psikolojik danışmanlar tarafından eğitim 

faaliyetleri yürütülmesi sağlanmaktadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2018).  

TBM programının uygulayıcısı olarak yer alan psikolojik danışmanların konuyla ilgili 

farkındalıkları ve TBM programını yıllık programlarına uyarlama durumları yürütülen programın 

etkililiği açısından dikkate değer bir konudur (İşmen Gazioğlu ve Canel, 2015). Programın 

uygulayıcısının programı kabulü, reddi, zenginleştirmesi ve farklı materyallere başvurması durumları 

uyarlama olarak düşünülebilir (Güzel Yüce, 2021). Bu bağlamda alanyazın incelendiğinde TBM 

programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların programı yıllık rehberlik programlarına nasıl 

uyarladıklarına dair süreçleri mercek altına alan bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

a. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı 

TBM, Yeşilay tarafından bireylerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, okullarda ve yaygın 

eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanmış bilgilendirme ve önleme odaklı aynı zamanda 

kazanım temelli bir eğitim programıdır (TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu, 2015). TBM bireyler 

bağımlılık sürecine girmeden önleyici hizmetlerle bu riski düşürmeyi hedefleyen bilimsel bir 

programıdır. TBM, sağlıklı yaşam, tütün bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve alkol 

bağımlılığı konularında başta okul çağındaki çocuklar olmak üzere, toplumu bilgilendirici, farkındalık 

yaratıcı ve önleyici olmayı hedeflemektedir  (Aktan ve arkadaşları, 2018). 

TBM, temel ihtiyacalar dikkate alınarak, tütün bağımlılığı alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, 

teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam olmak üzere 5 alanda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencileri ile yetişkinler için hazırlanmış,  kazanım temelli toplam 18 modülden oluşmaktadır. Tablo 

1’de bu bilgiler TBM programından uyarlanarak sunulmuştur. 
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Tablo 1. Sınıf Düzeylerine Göre TBM Modülleri  

MODÜLLER 
ANAOKUL

U 

İLKOKUL 

(1,2,3,4) 

ORTAOKUL 

(5,6,7,8) 

LİSE 

(9,10,11,12) 
YETİŞKİN 

Sağlıklı Yaşam 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Teknoloji Bağımlılığı 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Tütün Bağımlılığı  
✓  ✓  ✓  ✓  

Alkol Bağımlılığı    
✓  ✓  

Madde Bağımlılığı    
✓  ✓  

 

TBM Programı, içinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu’nun da olduğu uzman eğitim 

kadrosu tarafından, yaş seviyeleri dikkate alınarak, bilimsel bir temelle hazırlanmış modüllerden 

oluşmaktadır. Yüz yüze eğitim imkânının yanında uzaktan eğitim fırsatı da sunan program için kitaplar 

ve etkileşimli içerikler oluşturulmuştur (Yılmaz, 2014). TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik 

danışmanlardan oluşan formatör sayısı 2017 yılında 712’ye ulaşmıştır. İhtiyaç durumunda eğitici ve 

uygulayıcı eğitimleri devam etmekte olup, formatörler tarafından bugüne kadar 28000 psikolojik 

danışmana uygulayıcı eğitimi verilmiştir. Programın uygulayıcısı olan psikolojik danışmanlar tarafından 

MEB’e bağlı okullarda yıllık rehberlik programları içerisinde öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde 

bulundurularak TBM programı yürütülmektedir. Programda sigara, alkol, madde, teknoloji bağımlılığı 

ve sağlıklı yaşam modülleri yer almaktadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2018). 

Dijital çağ ve beraberinde getirdiği teknolojik, bilimsel ve sosyal değişimler, bu değişimlere 

uyum sağlayabilecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesi zorunlu hale getirmiştir. Bu değişimlerin yanı sıra 

eğitim alanında ki gelişmeler de eğitim programlarının güncellenmesini gerekli hale getirdiği gibi, 

değişen ve gelişen programların etkililiğinin değerlendirilmesi programın amacına ne denli ulaştığının 

anlaşılması açısından önemlidir (Kumral,2010). Bu bağlamda psikolojik danışmanlar, yıllık rehberlik 

programını hazırlarken bu programı da dikkate almaları gerekmektedir. 

b. Yıllık Rehberlik Programı 

 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, psikolojik danışmanlar tarafından okul özellikleri 

ile öğrenci, öğretmen ve veli ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak planlanır (Karataş ve Tagay, 

2018). Günümüzde okullarda uygulanan gelişimsel rehberlik modeli öğrencileri çok yönlü olarak 

destekleyerek yaşama hazırlamayı hedefler (Doğan, 2016). Bireyleri, içerisinde bulundukları gelişim 

dönemlerine göre ele alan, gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlanmış bir programa 

sahiptir ve program beş aşamada (planlama-tasarlama-uygulama-değerlendirme-geliştirme) 

gerçekleşmektedir (Nazlı, 2014). Bu beş aşama anaokulundan başlayarak lisenin sonuna kadar kapsamlı 

ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilir (Doğan, 2016). Okul rehberlik ve psikolojik danışma 

programının gerçekçi ve uygulanabilir olması programdan alınacak verimi arttırır ve kanıta dayalı 

hizmet verilmesini sağlar. Etkinlik temelli bu program uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinin merkezinde yer alır ve uygulanması esastır (MEB, 2020). 

Rehberlik hizmetlerinin eğitim kurumlarında bir program dâhilinde sunulması, yürütülmesi ve 

raporlaştırılması aşamalarının daha sistematik bir şekilde yürütülmesi ve izlenebilir hale getirilmesi 

amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan rehberlik modülü, elektronik ortamda hayata 

geçirilmiştir (MEB, 2017). Rehberlik hizmetlerinin, programlı, ölçülebilir, öğrenci ihtiyaçlarını merkeze 

alınarak sunulması sağlayan, hesap verilebilir nitelikte ki bu sistem bakanlık tarafından belirlenen genel 

hedefi, iller tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yerel hedefi okulun ya da kurumun 

ihtiyaçlarına göre belirlenen özel hedefler doğrultusunda hazırlanır. Bu sistemde sunulan bir diğer 
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değişiklik kodlama sisteminin getirilmesidir. Bu kodlarla hazırlanan rehberlik planlarında bütünlük 

sağlanması amaçlanmaktadır (MEB, 2017). 

Uygulanmış olan programın etkililiği açısından karar verme süreci olan değerlendirme süreci, 

yıllık rehberlik programının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, güçlü ve zayıf yönleri, okul psikolojik 

danışmanının performansını ortaya koymak amacıyla işletilmelidir (Karataş ve Tagay, 2018).  

Ülkemizde bu konudaki araştırmalara pek rastlanmamakta, dolayısıyla hizmetlerin etkililiğine ilişkin 

görüşler gözlemden öteye gidememektedir (Terzi, Ergüner Tekiralp ve Leuwerke, 2009). 

c. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma; Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin okullarda bağımlılıkla mücadeleyi 

önleme amacıyla yaptıkları çalışmaları, TBM programına ilişkin görüşlerini ve TBM programını yıllık 

rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

1. Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin okullarda bağımlılıkla mücadeleyi 

önleme amacıyla yaptıkları çalışmalar nelerdir? 

2. Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin TBM programına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

3. Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler TBM programını yıllık rehberlik 

programlarına nasıl uyarlamaktadırlar? 

YÖNTEM 

d. Araştırma Deseni 

Çalışmanın temel amacının bütüncül bir yaklaşımla aydınlatılabilmesi için, nitel araştırma 

desenlerinden olgu bilimden (fenomenolojiden) yararlanılmıştır. Olgu bilim deseni farkında olunan 

ancak derinlemesine ve ayrıntısına sahip olunmayan olguların ortaya çıkarılıp yorumlanması sağlanır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu araştırmanın olgusu ise “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı”dır. 

Bu kapsamda psikolojik danışmanların Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’na ilişkin görüşlerini 

belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilimsel desen tercih edilmiştir. 

e. Katılımcılar 

Çalışma grubunu Hatay ilinde Antakya İlçesi MEB’e bağlı lise kademesinde görev yapmakta 

olan 7 psikolojik danışman / rehber öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin özellikler Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcı Özellikleri  

Katılımcı Cinsiyet Mezun Olunan Bölüm Öğrenim Düzeyi 
Mesleki 

Deneyim 

Ö1 KADIN PDR Lisans 18 

Ö2 KADIN PDR Yüksek Lisans 20 

Ö3 ERKEK 
Eğitim Planlama  

ve Yönetimi 
Lisans 22 

Ö4 KADIN PDR Lisans 2 

Ö5 KADI PDR Lisans 23 

Ö6 ERKEK PDR Lisans 5 

Ö7 KADIN 
Eğitim 

Programları ve Öğretim 
Lisans 23 

 

f. Verilerin Toplanması ve Analizi 
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TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların okullarda bağımlılıkla 

mücadeleyi önleme amacıyla yaptıkları çalışmaları, TBM programına ilişkin görüşlerini ve TBM 

programını yıllık rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ortaya koymak amacıyla yarı 

yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. İki psikolojik danışman ile pilot çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşmeden sonra uzman görüşü alınmış ve bazı maddelerde düzenleme 

yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış formlar oluşturulurken soruların açık uçlu, sıralı, içerisinde 

yönlendirme olmayan özelliklerde olmasına dikkat edilmiştir. Görüşme öncesinde katılımcılardan ses 

kaydı için izin istenmiştir. Ortalama görüşme süresi 18.01 dakikadır. Bu araştırmada verilerin analizi 

için içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. İçerik analizi, metinler veya metinlerden oluşan bir 

kümenin belirli kurallara göre bazı sözcük ya da kavramlar ile kodlanarak daha küçük kategorilerin 

oluşturulduğu sistematik, yenilenebilen bir tekniktir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2021). Gerçekleştirilen 

görüşmeler, transkripte edilmiş. Yazı tipi olarak times new roman, 12 punto yazı büyüklüğü ve tek satır 

aralığı kullanılmıştır. Veriler toplam 29 sayfadır.  Görüşme formu ile elde edilen veriler tek tek okunup 

temalar, kategoriler ve kodlar belirlenmiştir. Belirlenen bu bulgular raporlaştırılmıştır. 

g. Geçerlilik, Güvenirlilik ve Etik Önlemler 

Alanyazın taraması ve iki pilot çalışma dikkate alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu uzman görüşünden faydalanmak amacıyla, eğitim bilimleri alanından bir öğretim 

üyesine sunulmuş, gelen dönütler dikkate alınarak görüşme formuna son hali verilmiştir. Araştırmanın 

güvenirliğini arttırmak için çeşitliliği sağlamak adına farklı türde okullardan psikolojik danışmanlarla 

görüşülmüştür. Her görüşmeden öncesinde, katılımcılara araştırmanın amaçları konusunda bilgi 

verilmiş ve gönüllülük ilkesinden bahsedilmiştir. Katılımcıların araştırmaya katılımları ve görüşme 

sırasında alınacak ses kaydı için izinleri de alınmıştır. Verilerin sadece bilimsel amaçla kullanılacağı ve 

kişisel bilgilerin gizli tutulacağı bilgisi verilmiştir. Veriler analiz edilirken görüşmelere sadık kalınmış, 

hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca kodlar ve temalar oluşturulurken araştırmacılar arasında fikir 

birliği olmasına dikkat edilmiştir.  

BULGULAR 

Ortaya çıkan temaların, kategorilerin ve kodların neler olduğu, hangi sıklık ile ortaya çıktığına 

yönelik bulguları içeren ve psikolojik danışmanların elde edilen bu bulgulara yönelik ifadeleri doğrudan 

alıntı şekilde aşağıda ki tablolarda yer almaktadır.  

Tablo 3. Öğretim Programı Hazırlama ve Geliştirme Konusunda Eğitim İsteme Durumu 

Eğitim İsteme Durumu 

Evet(f:5) 

En zayıf yön olarak görme (f:3) 

Programı internetten indirme ve etkililiğini değerlendirememe (f:1) 

Yıllık programın etkililiğini artırma(f:1) 

Hayır (f:1) İhtiyaç Duymama ve uygulama sürecinde öğrenme(f:1) 

Yanıtsız (f:1)  

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretim programı hazırlama ve geliştirme konusunda teorik değil 

uygulamaya dönük bir eğitime ihtiyaç duymaları ve böylesi bir eğitimle eksiklerini gidereceklerini ifade 

etmişlerdir.  

Ben zaten o konuda hep kendimi eksik hissediyorum, eğitime katılmak isterim daha çok 

uygulama yönelik teorik olarak değil uygulama yönelik bir eğitime. (Ö4) 
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Yapmaya çalışıyoruz programı ama profesyonelce mi oluyor, olmuyor veya iş birinin üzerine 

kalıyor ama programın iyi bir program mıdır değil midir bunu değerlendirebilecek zaten 

bilgimiz yok. (Ö3) 

Tablo 4’te sunulduğu gibi tüm katılımcılar Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketini temel alarak 

programlarını hazırladıklarını belirtmişlerdir. Özellikle pandemiden sonra bireysel görüşmelere ağırlık 

verildiğine ilişkin görüşler de mevcuttur. Ancak Türkiye bağımlılıkla mücadele programına dönük 

sistemde modüller olmasına rağmen hiç bahsedilmemiştir. 

Tablo 4. Yıllık Rehberlik Programını Hazırlarken Kullanılan Stratejiler 

Kodlar Sıklık 

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketini (RİBA) dikkate alma  7 

Bakanlık Hedefleri 4 

Yerel hedefler 4 

İhtiyaca göre kişisel sosyal rehberlik çalışmalarına yer verme 3 

Öğretmen Görüşleri dikkate alma 3 

eğitsel rehberlik çalışmalarına yer verme 2 

Öğrenci görüşlerini dikkate alma 1 

mesleki rehberlik çalışmalarına yer verme 1 

Öne çıkan ihtiyaçlara göre öğrenci, veli ve öğretmene yönelik 

etkinlikler şeklinde planlana 
1 

Programın esnekliğine özen gösterme 1 

 

Yıllık rehberlik programını hazırlarken kullanılan stratejilere ilişkin Ö5 ve Ö6 aşağıdaki yer 

alan görüşleri belirtmişlerdir: 

Mayıs ayında Ribaları uyguluyoruz, sonuçlarını dikkate alarak programı hazırlıyoruz. 

Pandemiden önce sınıf etkinlikleri daha fazla yer veriyorduk. Dönemlik olarak belirliyorduk 

etkinlikleri. Pandemiden sonra biraz koşullar değişti. Bireysel anlamda görüşmelerimiz çok 

daha fazla, programlarımızda bu yönde (Ö5) 

Genel hedefler, yerel hedefler var ayrıca uyguladığımız RİBAlardan ortaya çıkan özel hedefleri 

var. Bunun dışında öğrencilerimizde eksik gördüğümüz, öğretmenlerimizden aldığımız dönütler 

olsun kendi görüşmelerimizden elde ettiğimiz verileri de kullanarak programımızı oluşturmaya 

çalışıyoruz ayrıca yine milli eğitimin talepleri de oluyor programın içerisine eklememiz gereken 

şeyler bunlar doğrultusunda oluşturuyoruz. (Ö6) 

Tablo 5’te ise yıllık rehberlik programını hazırlarken yaşanan zorluklar sunulmuştur. Tablo 5’te 

görüldüğü gibi programın uygulanmasında zamansal olarak sorun yaşanması ve bütün çalışmaların 

uygulanamaması gibi zorluklar üzerinde durulmuştur. Rehberlik saatlerinin olmamasının bu zorlukların 

yaşanmasına büyük etkisi olduğundan bahsedilmiştir. 

Tablo 5. Yıllık Rehberlik Programını Hazırlarken Yaşanan Zorluklar 

Kodlar Sıklık 

Programı yetiştirememe 6 

Zaman 5 

Rehberlik saatlerinin kalkması 2 

Kaynaştırma Öğrencilerinin Fazlalığı 1 

Program hazırlamada otomatikleşme 1 

Veli katılımının olmaması 1 
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Öğrencilere basmakalıp gelmesi 1 

Süreçte Milli Eğitim Müdürlüğünün Beklentileri 1 

Öğretmen özerkliğinin olmaması 1 

Programın kâğıt üzerinde kalması 1 

 

Yıllık rehberlik programını hazırlarken yaşanan zorluklara ilişkin Ö1 ve Ö3 aşağıdaki yer alan 

görüşleri belirtmişlerdir: 

Rehberlik saatleri kalktı, programımızı yetiştirme konusunda olumsuz anlamda çok etkisini 

görüyoruz. Kaynaştırma öğrencimiz fazla, her biri için ayrı program geliştirilmeli buda diğer 

bir zorluk. En büyük sıkıntı zaman. Ertelemeler meydana geliyor. (Ö1) 

Programı hazırlarken değil de uygulama esnasında zorlanıyoruz.  Mesela programı hazırlarken 

bütün sınıflar uygulayacakmış gibi hazırlıyoruz ama uygulama esnasında bütün sınıflara 

uygulamıyoruz. Mesela on tane dokuzuncu sınıf varsa mesela beş tanesini 

uygulayabiliyoruz.(Ö3) 

Tablo 6’da sunulduğu gibi bütün katılımcılar okullarında teknoloji ve tütün bağımlılığı ile az ya 

da çok karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Sadece 2 katılımcı nadiren madde bağımlılığının da görüldüğünü 

ifade etmiştir. 

Tablo 6. Süreçte Karşılaştıkları Bağımlılık Türü 

Kodlar Sıklık 

Teknoloji 7 

Tütün 7 

Madde 2 

 

Katılımcılar süreçte karşılaştıkları bağımlılık türlerine ilişkin Ö2 ve Ö4 aşağıdaki yer alan 

görüşleri belirtmişlerdir: 

Tütün sigara bağımlısı çok fazla öğrencimiz var. Söylemeyi unuttum teknoloji bağımlılığı da 

çok fazla. Velilerin en çok şikâyet ettiği… Çünkü çok fazla zaman ayırıyorlar. (Ö2) 

Var, bizim okulumuzda genel olarak çoğu öğrenci teknoloji bağımlılığı var. Madde nadiren. 

Tütün bağımlılığına da sık rastlıyoruz okulda.(Ö4) 

Tablo 7. TBM uygulamalarına dönük süreç 

Kategoriler Kodlar Sıklık 

Uygulama 

Farklı videolardan, sunumlarda ve görsellerden faydalanma 6 

İçerikten faydalanma 2 

Programın kağıt üzerinde kalması 2 

Modülleri Uygulamama 1 

İçeriği güncelleyerek kullanma 1 

 Modüllere bağlılık 1 

İlk yıllarda modüllere bağlılık 1 

Başka kurumlarla işbirliği yapma 1 

Veli çalışmalarından faydalanma 1 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi TBM programından bütün katılımcılar içerik yönünden 

faydalandıklarını belirtmişlerdir. Ancak modülleri birebir uygulamadıklarını, programın kâğıt üzerinde 

kaldığına dair görüşlerde mevcuttur. Ö2 ve Ö3 bu temaya ilişkin aşağıdaki görüşlerini belirtmişlerdir: 
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Birebir uygulamadık yardım aldığımız şeyler oluyor veli çalışmalarından da sunumlarından 

çok faydalandık. Öğrenci veli ve öğretmen sunumlarında direk hatta alıyoruz o sunumları 

kullanıyoruz onun dışında videolarını sınıflarda izliyoruz ama bazen bizi aşan durumlar çok 

oluyor. Bazen mutlaka yönlendirmemiz gerekiyor. (Ö2) 

Şimdi ilk çıktığı zamanlarda modülleri uyguluyorduk ama sonraki yıllarda programın içerisinde 

yer almasına rağmen uygulamada tam karşılığını bulamadı, programa yansıtılıyor o kadar. 

Uyarlamalar spontane oluyor. Spontane deme sebebim kendi yaşam deneyimlerimizi de 

anlatırken içine katıyoruz.(Ö3) 

Tablo 8. TBM Programının Güçlü Yönleri 

Kodlar Sıklık 

Bilinç/farkındalık oluşturma 4 

Materyal zenginliği  (Video, afiş, broşür vb.) sunma 3 

Velilere modülü 3 

İçeriği etkili sunma 2 

Video desteği 1 

Kitap desteği 1 

Uygulanabilir olması 1 

Esnek olması 1 

 

Tablo 8’de sunulduğu gibi TBM programının güçlü yönleri olarak bağımlılık konusunda 

farkındalık oluşturması, materyal zenginliği, içeriği etkili sunma gibi görüşler dile getirilmiştir. Ayrıca 

veli modülünün etkili olduğu, uygulanabilir ve esnek bir program olduğuna dair görüşler mevcuttur. Bu 

temaya ilişkin Ö7 ve Ö2 aşağıdaki görüşleri sunmuşlardır: 

Bir farkındalık yarattılar. Bu konuya dokunmaları güzel bir şey. Materyalleri güzel 

beğeniyorum. (Ö7) 

Bilinçlenme anlamında çok faydası oluyor. TBM de şeyde güzel nasıl baş edilir kısmı 

bilgilendirme konusunda özellikle veliler açısından. (Ö2) 

Tablo 9. TBM Programının Zayıf Yönleri 

Kodlar Sıklık 

Zamanın kısıtlı olması 3 

Grupların ihityaçları ve ilgisinin değişmesi 2 

Uygulamaya dönük çalışmaların az olması 2 

Uzun ve gereksiz bilgilerin olması 2 

Programın hazırlanmasına paydaş katılımının sağlanamaması 1 

Büyük gruplarda etkili olmaması 1 

Tedaviye dönük etkililiğinin olmaması 1 

Güncellenmeli 1 

Dikkat çekici hale getirilmeli 1 

Öğretmenlerin programı uygulayamaması 1 

Kalabalık okullarda uygulamanın imkânsızlığı 1 

 

Tablo 9’da sunulduğu gibi TBM programının zayıf yönleri olarak zaman açısından 

uygulanabilirliğinin düşük olması, grupların ihtiyaçları ve ilgisinin değişmesi, uygulamaya yönelik 

çalışmaların azlığı, uzun ve gereksiz bilgilerin olması dile getirilmiştir. Ö1 ve Ö5 programın zayıf 

yönlerine ilişkin aşağıdaki ifadeleri kullanmışlardır: 

Zaman açısından tüm modülleri uygulamak sıkıntı. Bir de grupların ihtiyaçları ve ilgisi 

değişiyor. Lise modülü var ama 9. sınıflar ile 12. sınıfların ihtiyaçları da farklı olabiliyor. (Ö1) 
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Çok uzun çok fazla gereksiz bilgiler var. Yani çocuğa 4500 tane yabancı madde var dediğimizde 

çok inandırıcı gelmiyor sigara için,  biraz daha güncellenmesi gerekiyor bence daha ilgi çekici 

hale getirilmesi gerekiyor.(Ö5) 

Tablo 10. TBM Programına İlişkin Öneriler  

Kodlar Sıklık 

İçeriğin yoğunluğunun azaltılması 1 

Modüllerin ardışıklığının kontrol edilmesi 1 

Okul temelli program geliştirilmesi konusunda destek 

verilmesi 
1 

Paydaşların program hazırlama sürecine katılımı 1 

Programın farklı yazılımlarla çağa uygun hale getirilmesi 1 

İçeriğin güncel olması 1 

İçeriğin dikate çekici sunumunun yapılması 1 

Deneyime dayalı içerik sunumunun yapılması 1 

TBM programına dönük rehber öğretmenler dışındaki 

öğretmenlere de eğitim verilmesi 
1 

Rehberlik saatlarının olması 1 

 

Tablo 10’da sunulduğu gibi TBM programına yönelik öneri olarak içerik yoğunluğunun 

azaltılması, modüllerin ardışıklığının kontrol edilmesi, okul temelli program geliştirmesi konusunda 

destek verilmesi, paydaşların program hazırlama sürecine katılımı gibi görüşler dile getirilmiştir. Bu 

temaya ilişkin Ö1 ve Ö5 aşağıdaki görüşleri sunmuşlardır: 

Biraz daha sınırlandırmalar getirilebilir içerik açısından. İçerik çok yoğun ve zaman yetmiyor. 

bir de böyle çok birbirini takip eden modüller bunlar, 9. Sınıfta veremediğin bir şeyi 10. Sınıfta 

vermek çok zor oluyor. (Ö1) 

Daha kısa güncel içerik olarak ilgi çekici olması gerekiyor. Pandemi döneminde çocuklar 

bağımlı değil artık ihtiyaç haline geldi artık uzaktan eğitimin tadına bakan öğrenciler gelecek 

yıl için açık liseye geçmek isteyen çok öğrenci var. Bağımlılık mı ihtiyaç mı? (Ö5) 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırma, TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların okullarda 

bağımlılıkla mücadeleyi önleme amacıyla yaptıkları çalışmaları, TBM programına ilişkin görüşlerini ve 

TBM programını yıllık rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre psikolojik danışmanların, öğretim programı hazırlama ve 

geliştirme konusunda teorik değil uygulamaya dönük bir eğitime ihtiyaç duyduklarını ve böylesi bir 

eğitimle eksiklerini gidereceklerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bu sonuç Parmaksız ve Gök (2018) 

psikolojik danışmanlarının okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlarken ve 

yürütürken yaşadıkları sorunları inceledikleri çalışmalarında, sorunların çözümü için üniversitelerin 

eğitim programlarında uygulama derslerinin arttırılmasının ve MEB hizmet içi eğitim verilmesinin 

gerekliliği sonucuyla paralellik göstermektedir. Terzi, Ergüner Tekiralp Ve Leuwerke (2009) 

çalışmalarında psikolojik danışmanların hizmet içi eğitim etkinliklerine ve mesleki toplantılara 

katılımlarının düşük olmasının, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine engel olduğunu 

savunmuşlardır. 

Psikolojik danışmanların yıllık programlarını hazırlarken «Rehberlik İhtiyaçları Belirleme» 

anketini temel aldıkları belirlenmiştir. Ancak katılımcılar yıllık programı hazırlama sürecinde nelere 

dikkat ettiklerini aktarırken, yıllık rehberlik programında TBM modülleri yer almasına rağmen, TBM 

programından bahsedilmediği sonucuna ulaşılmıştır. TBM programından bütün katılımcılar içerik 

yönünden faydalandıklarını belirtmelerine rağmen modülleri birebir uygulamadıklarını, programın kâğıt 
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üzerinde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2006) çalışmalarında rehberlik 

hizmetlerinin daha çok kâğıt üzerinde kaldığını, öğrencilerin bu hizmetlerin tümünden 

faydalanamadığını belirtmektedirler. Öğretim programlarının kâğıt üzerinde kalması programın 

etkililiğini değerlendirilmesinde ve geliştirilmesine engel olur (Güzel-Yüce, 2021).Ayrıca bir eğitim 

programının tasarımı ne kadar iyi olursa olsun, programa bağlılık kavramı programın etkili olmasında 

belirleyicidir (Bümen ve diğerleri, 2014). Bu bulgulardan hareketle TBM programına bağlılığın az 

olduğu söylenebilir.  

Programın uygulanmasında zamansal olarak sorun yaşanması ve bütün çalışmaların 

uygulanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Rehberlik saatlerinin olmamasının bu zorlukların yaşanmasına 

büyük etkisi olduğu katılımcıların görüşleri arasında yer almaktadır. Ayrıca programın hazırlanmasına 

paydaş katılımının sağlanamaması ve diğer öğretmenlerin programı uygulayamaması katılımcıların 

belirttiği olumsuzluklar arasındadır.  Tagay ve Karataş (2018) psikolojik danışmanlarının rehberlik 

hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görüşlerini inceledikleri çalışmalarında rehberlik saatlerinin her 

sınıf düzeyinde olmamasının programın aksamasına neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Litaratür 

incelendiğinde (İşmen Gazioğlu ve Canel, 2015; Güven, 2009; Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006; Terzi, 

Ergüner Tekiralp ve Leuwerke, 2009) sınıf rehberlik programlarını uygulamada aktif rol oynaması 

gerekli olan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik çalışmalarına özen göstermedikleri ve iş birliğine 

açık olmadıklarını ortaya koymuştur. Dere ve Uçar (2020), konuyla alakalı yürüttükleri çalışmada TBM 

programını yürüten grubun rehberlik servisi ve okul idaresi ile sınırlı kalması, diğer öğretmenlerin 

konuyla ilgili bilgisinin sınırlı olmasının programdan alınan verimi düşürdüğü sonucu çalışmamızın 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle idare, öğretmen ve veli işbirliğinin 

arttırılması TBM programının etkililiğini de arttıracağı söylenebilir. 

Okullarda en sık teknoloji ve tütün bağımlılığına rastlandığı nadiren madde bağımlılığının da 

görüldüğüne dair görüşler olduğu belirlenmiştir. Bağımlılıkların okullarda sık karşılaşılan sorunların 

başında yer almasına rağmen bağımlılıkla mücadelede için geliştirilen TBM programının etkililiğini 

değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarının azlığı dikkat çekicidir. 

TBM programının farkındalık oluşturma, materyal zenginliği sunma, veli modülünün etkili 

olduğu en sık tekrar eden güçlü yönler olarak vurgulanmıştır. TBM programının zayıf yönleri olarak 

zaman açısından uygulanabilirliğinin düşük olması, grupların ihtiyaçları ve ilgisinin değişmesi, 

uygulamaya yönelik çalışmaların azlığı, uzun ve gereksiz bilgilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aktan, 

Yılmaz ve Yılmaz (2018) çalışmalarında, katılımcı görüşleri doğrultusunda TBM programının 

farkındalık yaratma, bilgilendirme, materyal zenginliği ve TBM sitesinin güçlü içeriğe sahip olması gibi 

olumlu özellikler olarak öne çıkarken, uygulamaya dönük etkinliklerin azlığı, rehberlik saatlerinin 

olmamasının uygulamada zamansal olarak sorunlar oluşturması sonuçları çalışmamızla paralellik 

göstermektedir. 

TBM programına yönelik rehber öğretmenlere uygulamaya dönük ve program okuryazarı 

becerileri geliştirilecek şekilde hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Rehber öğretmenlere okul temelli 

program hazırlama ve geliştirme konusunda destek verilmesi sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Yıllık rehberlik programının hazırlanmasında farklı paydaşların program hazırlama sürecine katılımının 

sağlanmasına dönük çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Çalışmanın daha çok katılımcıyla tekrar edilerek 

daha zengin bulguların elde edilmesi gerekliliği söz konusudur. Çalışma çoklu durum çalışması deseni 

kullanılarak TBM programına ilişkin daha derinlemesine bilgi edinilmesi söz konusu olabilir. Program 

geliştirme uzmanları ile TBM programına dönük eylem araştırmaları tasarlanabilir. 
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Özet 
21. yüzyılda hızlanan teknolojik gelişmelere, ekonomik sebeplere, göç ve diğer toplumsal birçok nedene 

bağlı olarak ülkeler her geçen gün birbirine yakınlaşmaktadırlar. Bu yakınlaşmanın bir gereği olarak birçok alanda 

paylaşım ihtiyacı artmakta ve ortak konuşulan diller her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle 

eğitim kurumları, başta en çok konuşulan diller olmak üzere diğer dillerin öğretilmesine, farklı dillere yönelik 

çeşitli uygulamalara, uluslararası çalışmalara ve projelere yönelmektedirler. Eğitim kurumları özellikle hedef 

yabancı dilin kültürüyle birlikte öğretilmesi, öğretim yöntemlerine çeşitlilik katılması ve telaffuz çalışmalarında 

faydalı olması için çoğunlukla o dillerin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerden yabancı uyruklu öğretmenler 

istihdam etmektedirler. Bu süreçte gerek okul yöneticilerinin gerekse de farklı kültürlerde doğmuş, büyümüş, 

eğitim görmüş ve farklı değerlere sahip yabancı öğretmenlerin birtakım yönetsel ve kültürel zorluklarla 

karşılaştıkları gözlemlenmektedir. Bu durumdan hareketle mevcut araştırmanın amacı, Türkiye’deki okullarda 

çalışan yabancı uyruklu yabancı dil öğretmenlerinin ve bu öğretmenlerle çalışan yöneticilerin yaşadıkları yönetsel 

ve kültürel zorlukların incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, olgubilim 

(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde 

görev yapan 10 okul yöneticisi ve 10 yabancı uyruklu öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı 

yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yöneticilerle yapılan görüşmeler kapsamında okul 

yöneticilerinin yabancı öğretmenlerle çalışırken iletişim, kültürel farklılık, sınıf yönetimi, maaş, sigorta, atama 

durumları konularında zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir.  Yabancı öğretmenlerin ise çalışma saatleri, dilsel 

çatışma ve resmi prosedürler konularında zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı öğretmen, okul yöneticisi, yabancı öğretmen istihdamı,  yönetsel 

zorluklar, kültürel farklılıklar 

      

THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY FOREIGN TEACHERS OF  

FOREIGN  LANGUAGES IN TURKEY AND ADMINISTRATORS 

WORKING WITH THESE TEACHERS 

Abstract 
In the 21st century, countries are getting closer to each other day by day due to technological 

developments, economic reasons, migration and many other social reasons. As a requirement of this 

relationship, the need for sharing is increasing in many areas and common languages are gaining more 

importance. For this reason, educational institutions tend to teach other languages, especially the most spoken 

languages, various applications for different languages, international studies and projects. Educational 

institutions mostly employ foreign teachers from countries where target languages are spoken as their mother 

tongue, in order to teach the foreign language with its culture, add diversity to teaching methods and be useful 

in pronunciation studies. In this process, it is observed that both school administrators and foreign teachers, 

who was born, raised, educated and having different values in different cultures, face some administrative 
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and cultural difficulties. Based on this situation, the aim of this study is to examine the administrative and 

cultural difficulties experienced by foreign language teachers working in schools in Turkey and the 

administrators working with these teachers. In this study, in which the qualitative research method was 

adopted, the phenomenology design was used. The study group of the research was determined by using the 

criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. The study group consists of 10 

school administrators and 10 foreign teachers working in Istanbul in the 2021-2022 academic year. The data 

of the research were obtained by using an interview form consisting of semi-structured questions. The 

collected data were analyzed by content analysis method. According to the results of the analysis, within the 

scope of the interviews with the administrators, it was determined that the school administrators have 

difficulties in communication, cultural differences, classroom management, salary, insurance, assignment 

situations while working with foreign teachers. On the other hand, it was determined that foreign teachers 

have difficulties in terms of working hours, linguistic conflict and official procedures. 

Keywords: Foreign teacher, school administrator, foreign teacher employment, administrative 

difficulties, cultural differences 

  

1. GİRİŞ 

Türk toplumunun tarihine bakıldığında Türk milletinin din, dil, ırk ayırt etmeyen bir anlayışa 

sahip olduğu ve çok uluslu devletler kurduğu görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere Türk toplumu 

kendi ana dilinden farklı dillere her zaman yakın ve dil öğrenmeye açık olmuştur. 

Türk tarihinde yaşanılan gelişmelere göre Türkler arasında kullanılan yabancı dillerin önemi 

değişiklik göstermiştir. Örneğin; İslamiyet’in kabulü ile tanışılan Arapça o yıllarda Türkçe’nin önüne 

geçmiş, daha sonra İranlılarla olan etkileşimden öğrenilen Farsça saray dili haline getirilmiş, ilerleyen 

süreçte Batı’daki gelişmelerin takibi sebebiyle batı dilleri önem kazanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin kurulmasından sonra yabancı dil öğretiminde gelişmelerin arttığı  

görülmektedir. Çeşitli okullar açılmıştır ve öğretim programlarında yabancı dillere de yer verilmiştir. 

Soner (2007), bu dönemde açılan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve Mühendishane-i Berri-i 

Hümayun okullarında ilk defa Batı’ya ait bir dil olan Fransızca’nın öğretim programlarına dahil edilmiş 

olduğunu ve ilk defa bu okullarda yabancı öğretmenlerin görev aldığını belirtmiştir. Ayrıca Soner 

(2007), 1908’de ilan edilen İkinci Meşrutiyet’ten sonra yabancı dil öğretiminin daha da önem 

kazandığını, Fransızca’nın öğretim programlarında zorunlu, İngilizce’nin ve Almanca’nın seçmeli ders 

olduğunu ifade etmiştir. 

           Türkiye’de tanzimat döneminden itibaren Fransızlara, Amerikalılara, Avusturyalılara, 

İtalyanlara, Almanlara ve İranlılara ait olan birçok yabancı okul açılmıştır. Kendi özerk sistemlerini 

uygulayan bu okullarda zamanla öğretmenlerin istenmeyen faaliyetler gerçekleştirdikleri anlaşılmış ve 

bu dönemde yabancı uzman ve öğretmen istihdamı durdurulmuştur. 1924 yılında ilan edilen Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) ile tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 

bağlanmış, bu okullarda yapılan çalışmalar devlet denetimine alınmıştır. Ayrıca bu kanun ile medreseler 

de kapatılarak Arapça ve Farsça öğretimine son verilmiş, batı dilleri öğretimi ağırlık kazanmıştır. 

  20.yy’ın başlarında Batı ülkeleri yabancı dil öğretimi üzerine bilimsel çalışmalar yapmaya 

başlanmıştır. Türkiye’nin zaman içerisinde bu çalışmalar sonucu elde edilen teorilerin takipçisi olmaya 

çalıştığı görülmektedir. Batılı ülkelerin tecrübelerinden yararlanmak, Türk eğitim sistemindeki eksikleri 

tespit etmek ve öneriler almak adına Türkiye’ye yurt dışından yabancı uzmanlar davet edilmiştir. Akdağ 

(2008),  bu uzmanlardan bazılarının John Dewey (1924), Alfred Kühne (1925), Erey, G. Stiehler ve 

Ernest Egli (1926), Bay ve Bayan Ruatelet  (1927), Bayan Boccard ve Oldenburg  (1927), Omer Buyse 

(1927), Adolphe Ferriẻre ve Albert Malche (1928) olduğunu belirtmiş ve bu kişilerin Türkiye’deki 

eğitim sistemini inceleyip raporlar yazdıklarını ifade etmiştir.  Bu kişiler dışında Amerikan ve 

Almanlardan oluşan heyetler ve Türk uzmanları da çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu süreçte birçok 

yabancı uzman ve öğretmen istihdamı gerçekleşmiştir. 
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Küreselleşmenin hız kazandığı 21.yy’da ise iletişim için gerekli olan ortak dillere verilen önem 

ve dil öğrenmeyle ilgili yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle İngilizce dilinin tüm dünyayı etkisi 

altına aldığı görülmekte, zamanla başka dillerin de daha geniş çapta kullanımı artacağı düşünülmektedir.  

              21.yy’ın Türkiye’sine bakıldığında küreselleşme hızına ayak uydurulmaya çalışıldığı 

gözlemlenmektedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak uluslararası birçok alanda yer alan Türkiye,  

yabancı dil öğreniminin üzerine düşmekte, eğitim alanlarında çeşitli değiştirici ve geliştirici 

düzenlemeler yapmaktadır. Devlet okullarında teknolojinin kullanılmasına yönelik teşvikler, hizmet içi 

öğretmen eğitimleri, yabancı dilde uluslararası yöntemlerin kullanımına yönelik eğitimler ve öğrenci 

değişim programları gibi çalışmalarla yabancı dil öğrenimi desteklenmektedir. Bununla birlikte,  

öğretmenlerin yabancı dilde yaptığı bireysel çalışmaların da aynı oranda arttığı, çeşitli çevrimiçi 

platformları kullanarak başka milletlerle iletişim çabalarında oldukları gözlemlenmektedir.   

  Özel kurumlarda ise yabancı dil öğreniminde bir rekabet ortamı söz konusudur. Bu kurumlar 

bünyelerinde öğrenci sayısını arttırmak için en çok yabancı dilde yaptıkları farklılıkları öne 

sürmektedirler. Özel kurumların yabancı dil eğitiminde en çok vurgu yaptıkları çekici unsurlardan biri 

yabancı uyruklu öğretmenlerdir. Türk toplumunda eğer bir kurumda yabancı uyruklu öğretmen varsa o 

kurumun iyi yabancı dil eğitimi verdiği algısı yangın olarak görülmektedir. Bu sebeple yabancı 

öğretmen çalıştırma oranı gün geçtikçe artmaktadır. Yabancı öğretmen çalıştırmanın olumlu getirisinin 

yanında; farklı kültüre sahip ve farklı diller konuşan öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin bir araya geldiği 

okullarda birtakım zorlukların da yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu araştırma, nitel araştırma 

yöntemiyle öğretmenlerden ve yöneticilerden detaylı bilgi alarak özellikle yönetimsel açıdan yaşanan 

zorlukların neler olduğunu saptamak, başvurulan çözüm yöntemlerinin işe yarayıp yaramadığını ortaya 

çıkarmak ve bu konuda yapılabilecek diğer çalışmalar için alan yazınına katkı sağlayabilmek açısından 

önem taşımaktadır. 

YÖNTEM 

   1.Araştırmanın Yöntemi ve Deseni 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. “Nitel araştırmayı, “gözlem, 

görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2008, Akt. Karataş, 2015: 63)”. 

Araştırmanın deseni olgubilimdir. “Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim, yaşanmış deneyimi 

değerlendirmeye odaklanan bir yöntemdir (Jasper, 1994; Miller, 2003, Akt. Kocabıyık, 2015: 1)”. 

Araştırmanın içeriği okul yöneticilerinin ve yabancı uyruklu öğretmenlerin çalışırken edindiği 

deneyimlere dayalı olması sebebiyle bu desen kullanılmıştır. 

2.Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde görev yapan, 

10 okul yöneticisi ve 10 yabancı uyruklu öğretmen bulunmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt örneklemeyi Baltacı 

(2018), önceden belirlenmiş ölçütleri karşılayan bütün durumların çalışılması olarak ifade etmiştir. Bu 

araştırmada, yönetici katılımcılar “okullarında yabancı uyruklu öğretmen çalışıyor olmak’, öğretmen 

katılımcılar ise “yabancı uyruklu yabancı dil öğretmeni olmak”  ölçütlerine göre seçilmiştir.  

        3.Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. “Bu teknikte, 

araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna karşın 

araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını 

etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırmasını sağlayabilir (Türnüklü, 2000: 547) 
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Bu araştırmanın görüşme formu oluşturulmadan önce gözlem, medya araştırması ve çevre 

araştırması yapılarak çalışılan konu kapsamında sorulabilecek sorulardan oluşan bir havuz 

oluşturulmuştur. Soru havuzundan seçilen sorular kullanılarak bir görüşme formu hazırlamıştır ve 

uzman görüşüne sunulmuştur. Gelen geribildirime göre görüşme soruları üzerinde birtakım düzeltmeler 

yapılmıştır. Düzeltmeler sonucunda yöneticiler için 6 soru, öğretmenler için ise 5 soru belirlenmiştir. 

Yöneticiler için hazırlanan sorular doğruluğu, açıklığı ve anlaşılırlığı bakımından alanında uzman bir 

grup Türkçe öğretmeni tarafından incelenmiştir. Öğretmenler için hazırlanan sorular ise bir grup 

İngilizce öğretmeni ve bir uzman yabancı uyruklu İngilizce öğretmeni tarafından kontrol edilmiştir. 

4.Verilerin Analizi 

 Bu araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek ‘e göre 

(2006) , içerik analizi;  benzer verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek 

organize edip yorumlamaktır. 

 Bu araştırmada okul yöneticilerinden ve yabancı öğretmenlerden elde edilen bilgiler detaylıca 

incelenmiş ve kodlar belirlenmiştir. Kodlar düzenlenmiş kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Daha 

sonra temalar yorumlanmıştır. Kodların, kategorilerin ve temaların belirlenmesi aşamasında uzman 

görüşünden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

 Yapılan araştırma sonucunda okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden alınan bilgilere göre 

elde edilen bulgular aşağıdaki şekillerde tablolaştırılarak özetlenmiştir: 

Okul yöneticilerinden alınan bilgilere göre: 

 

Öğretmenlerden alınan bilgilere göre: 

Okul yöneticiliği

Zor bir meslek

Çok fazla 
sorumluluk var

Ekip oluşturma 

önemli

Zor olmasına 
rağmen iç 
huzur ve 

mutluluk verici 
bir meslek

Yabancı 

öğretmenlerle 

çalışma sebepleri

Veli beklentisi 
var

Konuşma 
pratiği sağlıyor

Kolej olma 
gerekliliği 

olarak 
görülüyor

Yabancı 

öğretmenlerle 

ilgili yaşanan 

zorluklar

Dilsel iletişim 
sorunları 
yaşanıyor

Kültürel 
farklılıklardan 

kaynaklı 
sorunlar var

Sınıf 
yönetiminde 

sorunlar 
yaşanıyor

Maaş, sigorta, 
atama 

durumları zor 
ve zaman alıcı

Yabancı 

öğretmenlerle 

ilgili problem 

çözme yöntemleri              

Diyalog kurarak 

sorunlar 

çözülmeye 

çalışılıyor

Yerli 
öğretmenleri

n yabancı 
öğretmenler

e karşı 
tutumları

Yerli öğretmenler 
yardımseverler
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SONUÇ 

Bu araştırmada yöneticilerle yapılan görüşmeler neticesinde yöneticilerin mesleklerini yaparken 

bir hayli zorlandıkları ve aynı anda birçok şeyle uğraşmak zorunda kaldıkları için sorumluluklarının çok 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Okul yapısı ve işleyişi düşünüldüğünde okul içerisinde öğrenci, öğretmen, 

veli, okul personeli işleri; etkinlik ve organizasyon gibi çalışmalar -her ne kadar bunlarla ilgilenen 

birimler olsa da -yöneticilerin sorumluluğundadır ve her verilecek kararda son söz kendilerine aittir. 

Dolayısıyla her konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu durum göz önüne alındığında 

ortaya çıkan sonucun doğruluğunu teyit etmek mümkün görülmektedir. Yöneticilerin tüm bu zorluklara 

rağmen mesleklerinde mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Görüşmeye katılan tüm yöneticiler uzun süredir 

bu mesleği yapmaktadır, bu durumdan onların manevi anlamda kazançları olduğu tahmin 

edilebilmektedir. 

         Yöneticilerin başarı sağlamak için okulda iyi bir ekip olması gerektiği düşünceleri araştırmada 

belirlenen başka bir konudur. Ortak amaca sahip, ortak hareket eden, motive olmuş bir grup çalışmasının 

başarı sağlaması kaçınılmaz olarak görülmektedir. Yöneticilerin, iyi bir ekip çalışmasının yararları 

konusundaki fikirleri onların yıllara dayanan deneyimleriyle teyit edilmektedir. 

       Yapılan araştırmada yöneticilerin yabancı öğretmenlerle çalışma sebepleri olarak veli 

beklentisi, konuşma pratiği ve kolej olma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Küreselleşen dünyada her ebeveyn 

çocuğunun dünyadaki değişimlere ayak uydurmasını istemektedir. Maddi yeterliliğe sahip olan aileler 

çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirmek için kolej yani özel okul tercih etmektedirler. Türkiye’de kolej 

anlayışı yabancı dilin yoğun bir programla, nitelikli öğretmenler tarafından verildiği şeklindedir. Bu 

sebeple okul araştırması sırasında yabancı öğretmenin varlığı, hangi ülkeden geldiği gibi sorularla 

karşılaşılmaktadır. 

   Araştırmanın asıl amacı olan yabancı öğretmenlerle yaşanan zorluklar olarak iletişim, 

kültürel farklılık, sınıf yönetimi; maaş, sigorta ve atama durumları ortaya çıkmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre yabancı dil bilen yöneticiler yabancı öğretmenlerle çalışırken iletişim konusunda sorun 

yaşamamaktadırlar. Fakat yabancı dil bilmeyenler öğretmenlerle görüşme gerektiren durumlarda 

çeviri yapan birine ihtiyaç duymaktadırlar. Her zaman çeviren müsait birini bulmak mümkün 

olmayabilmektedir ya da çevirmenin kendi yorumunu katabileceği olumsuzluklar söz konusu 

olabilmektedir. 

Yabancı öğretmenlerin 

Türkiye'de çalışma 

sebepleri

Bir çok fırsat olan 
bir ülke

İş imkanı var

Yabancı öğretmenlerin 

Türkiye'de yaşadıkları 

mesleki zorluklar

Çalışma saatleri 
çok fazla

Dilsel zorluklar 
yaşanıyor

Resmi prosedürler zor ve 
zaman alıcı

Yabancı 

öğretmenlerin 

yönetici 

değerlendirmeleri

Profesyonel olanlar 
da var olmayanlar 

da

Motivasyon 
eksiklikleri var

Yabancı öğretmenlerin 

Türk meslektaşlarıyla 

ilişkileri             

Yerli öğretmenler 
dostane 

davranıyorlar
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              Yöneticilerin yaşadıkları başka bir zorluk, kültürel farklılıklar olarak tespit edilmiştir. 

Yöneticiler, Türkiye’deki eğitim sistemi ve içindeki kuralların yabancı öğretmenlerin kendi 

ülkelerindeki sistem ve kurallardan farklı olduğu için sorunlar oluşabildiğini söylemektedirler. Ayrıca 

bazı yabancı öğretmenlerin Türkiye’deki değerlere dikkat etmediklerini ifade etmektedirler. Resmi 

törenlere katılmamak ya da törenlerde gerektiği gibi davranmamak, dini günlerin hassasiyetine 

uymamak gibi durumların yaşanılabildiği belirtilmektedir. 

      Araştırmadaki birçok yöneticinin yabancı öğretmenleri genel olarak sınıf yönetimi konusunda 

eksik gördükleri belirlenmiştir. Bu eksiklikler, sınıfta bulunan öğrenci sayılarının fazla olması ya da 

bazı öğretmenlerin pedagojik dersler almamış olmasından kaynaklanabilmektedir. 

              Yöneticilerin yabancı öğretmenlerle ilgili en çok sorun yaşadıkları konulardan biri de yasal 

olarak belirlenmiş olan maaş miktarı, yüksek primli sigorta ödemesi ve atama için yapılan başvurunun 

zorlayıcı olması olarak görülmektedir. Birçok yönetici yabancı öğretmenleri Türk öğretmenler 

şartlarında çalıştırmayı istemektedirler. Türkiye’deki ekonomik koşullara göre yabancı öğretmen 

çalıştırmak birçok kurum için bazen mümkün olamamaktadır. Atama için istenen evraklar ise zaman 

almakta, hem okul hem öğretmen için engelleyici olmaktadır. 

          Yapılan araştırmada yöneticilerin yabancı öğretmenlerle çalışırken zorluk yaşadıklarında 

diyalog kurmanın çözümleyici bir yol olduğu kanaatinde oldukları görülmüştür. Yöneticilerin anlayışla 

ve düzgün bir yolla durumlara yaklaştıkları, yabancı öğretmenlerin de anlayış ve uyum sağladığı 

gözlemlenmektedir. Yöneticilerin Türkiye’deki yerli öğretmenlerin yabancı öğretmenlere karşı olumlu 

tutumlarına yönelik değerlendirmeleri de araştırmada öne çıkan konulardan biridir. Yabancı dil 

öğrenmeye ve farklı kültürlere ilgi göstermeye hevesli yerli öğretmenlerin yabancı öğretmenlere 

sıcakkanlı ve yardımsever şekilde davrandıkları görülmektedir. 

               Yabancı öğretmenlerden elde edilen bulgulara göre, yabancı öğretmenlerin Türkiye’de çalışma 

sebepleri olarak Türkiye’de elde ettikleri fırsatlar ve iş imkanları olarak tespit edilmiştir. Yabancı 

ülkelerden gelen kişiler Türkiye’de yaşama, eğitim görme, yabancı dil bildikleri için bir çok alanda 

çalışma imkanı bulabilmektedirler. Türkiye’nin güzel ve gelişen bir ülke olması birçok yabancıya cazip 

gelmektedir. 

                Yabancı öğretmenler Türkiye’de mesleklerini icra ederken bazı konularda zorluk 

yaşamaktadırlar. Yapılan bu araştırmada bu zorluklar, çalışma saatlerinin uzun olması, anadil ile yabancı 

dilin çatışması ve resmi prosedürlerdeki işlemler olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yabancı öğretmen 

çalıştırma şartları maddi açıdan kurumlara ağır gelmektedir, özellikle bu sebeple kurumların yabancı 

öğretmen istihdamları sınırlıdır. Sınırlı sayıda olan yabancı öğretmenlerin de ders saatleri fazla 

olmaktadır.  

                Yabancı öğretmenlerin öncelikli amacı öğrencileri yabancı dile maruz bırakmaktır, yabancı 

öğretmenler öğrencilerin anadilini bildikleri halde bunu saklamak zorunda kalmaktadırlar, aksi halde 

öğrenciler anadile sığınacaklar, kendilerini yabancı dilde cümle kurmaya zorlamayacaklardır. Saklama 

durumu öğretmenler için zorlayıcı bir durum olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan, okulun anadilini 

bilmeyen bir yabancı öğretmen ve yabancı dili bilmeyen okul kadrosu arasında zaman zaman 

anlaşılmamaktan kaynaklı dil çatışmaları olabilmektedir. 

                Yabancı öğretmenlerin diğer zorlandıkları konu ise atama durumlarındaki resmi evrak süreci 

olarak görülmektedir. Öğretmenler bu süreci zaman alıcı ve gereksiz olarak değerlendirilmektedirler. 

Son olarak getirilen üniversite denklik belgesi zorunluluğu öğretmenler için bu süreci daha da 

zorlaştırmış olduğu ifade edilmektedir. 

   Türkiye okullarında çalışan yabancı öğretmenlerin okul yöneticilerini en çok profesyonellik 

ve motivasyon konusunda değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Bazı öğretmenler yöneticileri gayet 

nitelikli olarak tanımlarken bazıları da yöneticilik vasıflarının iyi olmadığı şeklinde tanımlamışlardır.            

Motivasyon konusunda ise yöneticilerin yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir. Motivasyonda 

yetersiz durumların yöneticilerin dil bilmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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          Yabancı öğretmenlerin yerli meslektaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde dostluk havasının hakim 

olduğu bir ortamın söz konusu olduğu belirlenmiştir. Türk öğretmenler yabancı öğretmenleri yabancı 

kültüre yakınlaşma ve dil pratiği yapma fırsatı olarak gördükleri gözlemlenmektedir. 

     Yapılan ulusal ve uluslararası alan incelemelerinde bu araştırmanın amaçlarına bire bir benzeyen 

başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sadece; Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu öğretmenlerin Türk 

eğitim sistemini değerlendirdikleri bir araştırmada, 25 yabancı öğretmenin Türk eğitim sistemindeki 

yönetimsel anlayışa yönelik hem olumlu hem de olumsuz görüşlerinden oluşan bulgular yer almaktadır. 

Aydın ve diğerlerine göre (2019), elde edilen bu bulgular yabancı öğretmenlerin okullarda merkeziyetçi 

bir yönetim anlayışının benimsendiği, evrak işlerinin öğretmenleri çok fazla meşgul ettiği, oryantasyon 

çalışmalarının sadece fiziksel olarak değil kültürel olarak da yapılması gerektiği, yöneticilerin 

alanlarında uzman olma ve öğretim liderliği bakımından yeterince nitelikli olmadıkları şeklindeki 

görüşlerinden oluşmaktadır. 

      Bunların yanında, Aydın ve diğerlerinin (2019), yabancı öğretmenlerin çalışma ortamlarında        

meslektaşları  ve velilerle iletişimlerinin iyi olduğu, öğretmenler arasında verimli çalışmaların 

gerçekleşebildiği, yerli öğretmenlerin insan ilişkilerinde başarılı olduğu yönündeki görüşlerinden oluşan 

bulgulara da ulaştıkları görülmektedir. 

      ÖNERİLER 

       1. Politika geliştirenlere öneriler 

  Yapılan bu araştırmada okul yöneticilerinin ve yabancı öğretmenlerin birlikte çalışabilmek için 

gerekli olan resmi süreçlerde zorluk yaşadıkları belirlenmiştir. Hem okul hem de öğretmen için bu 

süreçler biraz daha düzenlenebilir ve kolaylaştırılabilir. 

       2. Uygulayıcılar için öneriler 

              Okul yöneticileri, okula getirdikleri yeni yöntem ve teknikler konusunda yabancı 

öğretmenlere gereken desteği sağlamalı, yeni fikirlerin yer alabileceği bir okul iklimi 

oluşturmalıdırlar. Ayrıca Türkiye’de yabancı dile verilen önemin gün geçtikçe daha da 

artmasının yabancı çalışan istihdamını da arttıracağı öngörüsüyle okul içinde yer alan tüm 

çalışanlar için de yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları 

önerilmektedir. 

       3. Yabancı öğretmenlere öneriler 

              Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancı öğretmenler kendi kültür ve değerlerini yansıtırken 

Türk kültür ve değerlerini de yok saymamalıdırlar. Ayrıca pedagojik olarak ve başka bir kültüre eğitim 

verme konusunda kendilerini iyi bir şekilde geliştirmelidirler. 
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GÖÇÜN İDARİ VE İKTİSADİ YANSIMASINA BİR ÖRNEK: IV. 

MEHMED’İN 1662 TARİHLİ FERMANI  

Özet 

Bu çalışma; Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan IV. Mehmed’ in hükümdarlığı yılları 

içerisinde Silivrikapı’ daki Müteveffa İbrahim Paşa Vakfı’na tabi olup günümüzde Bulgaristan 

sınırları içerisinde yer alan Hezargrad (Razgrad) kazası reâyâsının göç etmesi üzerine, Sultan 

IV. Mehmed’in Hezargrad ve civarındaki kadılara gönderdiği 1662 tarihli fermanı konu 

edinmektedir. Kuruluşundan itibaren çok geniş bir coğrafyaya hızlı bir şekilde yayılım gösteren 

Osmanlı İmparatorluğu, fethettiği topraklarda muhtelif politikalar izleyerek söz konusu bölgede 

varlığını ve hâkimiyetini güçlendirmek istemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonominin 

temelini tarım ağırlıklı iktisadî faaliyetler ve bu faaliyetler çerçevesinde elde edilen vergi 

gelirleri oluşturmaktadır. Bu sebeple, üretimin ve buna bağlı olarak vergi gelirlerinin 

sürekliğinin sağlanması için reâyânın yerleşim yerlerini bırakıp gitmesini yasaklayan kanunlar 

konulmuştur. Her ne kadar caydırıcı önlemler alınmış olsa da toprağın verimsizliği, susuzluk, 

tarh olunan ağır vergiler, bulaşıcı hastalıklar, eşkıyalık faaliyetleri ve yerel yönetimden görülen 

kötü muamele gibi çeşitli sebeplerden ötürü reaya yerleştirildiği bölgelerden göç etmiştir. 

İncelemeye konu Sultan IV. Mehmed’ in 1662 tarihli fermanında; gelirleri Müteveffa İbrahim 

Paşa Vakfı’na bağlı Hezargrad kazasına tabi Zavid karyesi ve tevabii kuralarından göç etmek 

suretiyle vakıf gelirlerini sekteye uğratan reâyâdan gittikleri yerlerde avârız-hânesine kayıt 

olunmayanların kadimî yerlerine geri yerleştirilmesi emredilmektedir. Çalışmamızda ferman 

Latin harflerine transkripsiyon edilip, vakıf gelirlerinin önemine de atıf yapılarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun iktisadî ve idarî yönetim politikaları çerçevesinde değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Osmanlı, IV. Mehmed, Hezargrad, Göç. 

AN EXAMPLE TO ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC REFLECTIONS 

OF MIGRATION: 1662 DATED FERMAN (IMPERIAL DECREE) OF MEHMED IV 

 Abstract 

This study is on the 1662 dated ferman (imperial decree) sent by Sultan Mehmed IV to 

kadis in and around Hezargrad, upon the migration of the rayah of Hezargrad (Razgrad) district, 

which was subject to the deceased İbrahim Pasha Foundation in Silivrikapı during the reign of 

Sultan Mehmed IV in the Ottoman Empire and which is now within the borders of Bulgaria. 

Ottoman Empire, which spread rapidly over a wide geography since its establishment, wanted 

to strengthen its presence and dominance in the lands it conquered by following various 

policies. In the Ottoman Empire, the basis of economy consisted of agriculture based economic 
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activities and tax revenues obtained within the framework of these activities. For this reason, 

laws were enacted to prohibit rayah from leaving their settlements, in order to ensure the 

continuity of production and therefore tax revenues. Although deterrent measures were taken, 

rayah migrated from the regions they were placed in due to various reasons such as infertility 

of the soil, lack of water, heavy taxes levied, infectious diseases, banditry and ill-treatment from 

the local government. 1662 dated ferman of Sultan Mehmed IV, which is the subject of the 

study, orders the rayah not registered in the avarız household among the rayah who interrupted 

the income of the foundation by immigrating from Zavid village and subject draws of Hezargrad 

district, the income of which was bound to deceased Müteveffa İbrahim Pasha Foundation, to 

be relocated to their old places. In our study, the ferman will be transcribed to Latin letters and 

evaluated within the framework of the economic and administrative policies of the Ottoman 

Empire, with reference to the importance of foundation revenues.  

Key Words: Ottoman, Mehmed IV, Hezargrad, Migration. 

1. GİRİŞ 

Kuruluşundan itibaren çok geniş bir coğrafyaya hızlı bir şekilde yayılım gösteren 

Osmanlı İmparatorluğu, fethettiği topraklarda muhtelif politikalar izleyerek varlığını ve 

hâkimiyetini güçlendirmiştir. Kurum ve kuruluşlarıyla yüzyıllar boyunca üç kıtada hüküm 

süren Osmanlı, bunu benimsemiş olduğu insan ve toplum merkezli yönetim anlayışı sayesinde 

başarmıştır4. 

 Sanayi öncesi tüm toplumlarda olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da ekonominin 

temelini tarım ağırlıklı iktisadî faaliyetler ve bu faaliyetler çerçevesinde elde edilen vergi 

gelirleri oluşturmaktadır. Nüfusun büyük bir çoğunluğu kırsal bölgelerde yayılım 

gösterdiğinden ötürü burada yaşayan halk tarımla uğraşarak geçimlerini sağlamıştır5. Bu 

sebeple, üretimin ve buna bağlı olarak vergi gelirlerinin sürekliğinin sağlanması devletin bir 

numaralı önceliği olmuştur.  

Devlet mekanizması içinde ekonomide olduğu gibi birçok alanda sağlam temeller inşa 

eden ve sistematik bir olgu içerisinde aksamadan işleyen Osmanlı kurumlarının başında vakıf 

müessesesi yer almaktadır. Vakıf; topluma fayda sağlamak ve sürekli olarak bir gayeye hizmet 

etmek amacıyla kişilerin şahsi mallarını bir hayra tahsis etmesi ve bu malın temlik ve 

 
4 Mehmet Bulut, “Balkanlardaki Osmanlı Medeniyetinde Vakıf, İktisat ve Finans”, Adam Akademi, C. 7, S. 2, 

2017, s. 130. 
5 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s. 32. 
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temellükten men edilmesi demektir6. Özünde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu barındıran 

ve geçmişten günümüze sosyal hayatımızda önemli bir yer tutan vakıflar insan odaklı hizmet 

anlayışı sayesinde pek çok kamusal hizmetin yerine getirilmesinde büyük rol oynamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıflar hastanelerden eğitim kurumlarına, bayındırlık 

hizmetlerinden muhtaç insanlara yardım etmeye kadar pek çok alanda hizmet vermiştir. 

Devletin en üst kademesinde yer alan ve vakıf alanında en büyük katkıları sağlayan 

padişahlardan bürokrasinin çeşitli basamaklarındaki devlet adamlarına, ticaret ve zanaatla 

uğraşanlardan din adamlarına -cinsiyet ayrımı olmaksızın- toplumun her kesiminden kişiler 

vakıflar kurmuşlardır7.   

Vakıf yapmaktan gaye -İslâm inancı gereği- sonsuza kadar hayır ve sevap işleyerek 

Allah’ın rızasını kazanmak olduğu için, vakıflar varlıklı kişiler tarafından ihtiyaç sahibi 

insanların faydasına sunulmuş kurumlardır. Kişinin sadece kendi nefsinin peşine düşerek mal 

biriktirmesini hiç hoş karşılamayan bir toplumsal ortamda, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma 

ruhu içinde insanlar birbirini yardım işlemeye yönlendirmiş ve iyilik yapmaya özendirmiştir8. 

Osmanlı’da vakıf müessesesi sunduğu hizmetler vasıtasıyla toplumun pek çok ihtiyacını 

karşılayıp zengin ve fakir arasındaki sınıflaşmayı azaltarak toplumsal dengenin oluşmasında 

katkı sağlamıştır. Vakıflarda sunulan hizmet sayesinde hizmeti dağıtanlar ve hizmetten 

faydalananlar arasında yatay ve dikey yönde sosyal bütünleşme sağlanmıştır9. Vakfedenler 

genellikle geliri yüksek zengin kişiler, vakıftan faydalananlar ise fakir ve ihtiyaç sahibi kişiler 

olduğu için vakıflar bu iki sınıf arasında dengeyi ve iletişimi sağlayarak toplumsal tabakalaşma 

piramidinde orta sınıfın gelişmesine katkı sağlamıştır10.   

Bir vakıf müessesesinin kuruluşunda vakfı tesis eden vâkıf, vakfedilen mal yani mevkuf, 

vakfın amacını, şartlarını, yönetim usullerini ve esaslarını belirten vakfiye ile vakfın 

menfaatlerinin tahsis edildiği mevkufun aleyh veya meşrutun leh unsurlarının muhakkak olması 

gerekir11. Vakfiye; vâkıfın dini amaçlarını, vakfa bağlı kuruluşların yönetimini, gelir 

kaynaklarını, vakfedilen malın nasıl işletilmesinin istendiğini, vakfın sunmasını istediği 

hizmetleri ve hedef kitleyi, istihdam edilecek görevlileri ve bu kişilerin yevmiyelerini 

 
6 Adnan Ertem, “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, Vakıflar Dergisi, S. 36, 2011, s. 111. 
7 Özkan Özer Keskin, Başlangıcından 19. Yüzyıla Kadar Trabzon Gülbahar Hatun Vakfı, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2018, ss. 7-8; Nilüfer Ateş, “Osmanlı’da 

Vakıf-Külliye-Şehir İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 26, 2017, s. 154.  
8 İlhan Akbulut, “Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, Vakıflar Dergisi, S. 30, 2007, s.62. 
9 Adnan Ertem, “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, s. 127. 
10 Aynı yer, ss. 112-113. 
11 Veli Sırım, “Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar: Osmanlı Örneği”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları 

Dergisi, C. 4, S. 6, 2018, s. 23. 
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vurgulayan hukuki bir metindir12. Kişiler varlık durumlarına göre ihtiyaç sahibi kişilerin 

faydalanması ve Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla köyleri, tarlaları, bahçeleri, dükkanları, 

evleri, han ve hamamları, geliri bulunan işletmeleri vb. vakfedebilmişlerdir13. Modern 

devletlerde halkın hizmetine sunmakla yükümlü olduğu eğitim-öğretim, sağlık kurumları ve 

belediyecilik gibi pek çok bayındırlık hizmeti vakıflar tarafından yürütülmüştür14. Vakıflarda, 

vakfiyelerde şart koşulan hizmetlerin yapılması ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması 

esastır. Vakıfların uzun ömürlü olması amacıyla akar olarak adlandırılan çeşitli gelir kaynakları 

vakıflar için tahsis edilmiştir. Vakıfların finansman kaynağı kimi zaman bir tarlanın, köyün 

veya bir şehrin vergi gelirleri, kimi zaman çarşı, dükkân, han, hamam vb. yerlerin kira gelirleri 

olmuştur15. 

Vakıfların gayesine uygun bir şekilde hizmetlerine devam edebilmesi ve ayakta 

kalabilmesi için vakıf gelirlerinin sürekliliği esastır16. Osmanlı’da vakıfların uzun yıllar ayakta 

kalmasının özü de hukuki yapısının sağlamlığına ve devamlı olarak denetim altında 

tutulmalarına dayanır. Vakıflar oluşturulan muhasebe düzeni sayesinde gelir ve giderlerini kayıt 

altında tutmuştur ve bu da onların denetim altında kalmasını sağlamıştır. Vakfın gelir ve 

giderlerini sürekli kayıt altında tutan muhasebecileri vardır ve bu kayıtlar vakfın bulunduğu 

yerin kadısı tarafından kontrol edilmektedir17.  

2. HEZARGRAD VE MAKBUL/MAKTUL İBRAHİM PAŞA VAKFI 

Şehirlerin kuruluş ve gelişmesinde vakıfların büyük etkisi bulunmaktadır. Vakıflar şehir 

ve toplum hayatını derinden etkilemiş, yarattığı dayanışma ve yardımlaşma havası toplumun 

gelişmesinde etkin rol oynamıştır. Ayrıca şehirleşmede ve mekânsal olarak yapılanmada 

vakıfların katkısı büyüktür18. Osmanlı şehirleri, vakıfların hizmet binaları olan şifahane, imaret, 

cami, medrese vb. yapılardan oluşan külliyeler etrafında şekillenmiş ve gelişmiştir19. Şehirlerde 

yol, köprü, kervansaray, su kemeri gibi bayındırlık hizmetlerinin çoğu vakıflar tarafından 

 
12 Fatma Şensoy, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Vakıfların Ekonomik Boyutları”, Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S. 10, 2016, s. 43; Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Gazi Özgüdenli, “Vakfiye”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 42, 2012, ss. 465-467. 
13 İlhan Akbulut, “Vakıf Kurumu”, s. 64. 
14 Mehmet Bayartan, “Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf Sisteminin Şehre Kattığı Değerler”, Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları, C. 10, S. 1, 2008, s. 161. 
15 Fatma Şensoy, “Vakıfların Ekonomik Boyutları”, s. 46. 
16 Meral Bayrak Ferlibaş, “Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı: Hezargrad’da Bulunan Hayratı”, Balkanlar’da 

İslam Medeniyeti Beşinci Uluslararası Kongresi Tebliğleri-IRCICA, 2018, s. 271. 
17 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, “Osmanlı Kayıt Kültüründe Vakıf Muhasebesi ve Devlet Muhasebe 

Sistemi”, Vakıflar Dergisi, 2016, ss. 10-11. 
18 Mehmet Bayartan, “Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar”, s. 157. 
19 Tahsin Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanûnî Dönemi Üsküdar Örneği,  Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003, 

s. 7. 
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halkın hizmetine sunulmuştur20. Günümüzde devletlerin kaynakları ve girişimleriyle 

yaptırabilecek bu hizmet ve yatırımlar Osmanlı döneminde hayır sahipleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bayındırlık hizmetlerinin büyük çoğu hazineye, yerel yönetim birimlerine 

ve halka yük olmadan hayır sahipleri tarafından gönüllülük esasıyla gerçekleştirilmiştir21.  

Vakıf müessesesi Osmanlı döneminde Bulgaristan’ın da ekonomik ve kültürel hayatında 

etkin rol oynamıştır. Bir taraftan medrese, cami, mescid, çeşme gibi hayır müesseseleri inşa 

ederek şehirleşmeye katkı sunan vakıf müesseseleri, diğer taraftan topluma hizmet sunabilmek 

ve bu hizmetin devamlılığının sağlamak için dükkânlar, bedestenler yaparak ve tarla, bağ, bahçe 

gibi gelir kaynaklarını sağlayarak Bulgaristan’da imarın ve üretimin inkişafına katkıda 

bulunmuştur. Ayrıca vakıf müesseselerinin Bulgaristan’da Türk kültürünün ve sanatının 

yerleşmesinde de katkısı büyüktür22. 

Günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Hezargrad, Deliorman bölgesi 

sınırında,  Rusçuk’un 60 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Şehir XVI. Yüzyılın ikinci 

çeyreğinde dönemin veziriazamı Makbul/Maktul İbrahim Paşa tarafından cami, medrese, 

mektep, hamam, dükkân ve kervansaraydan oluşan büyük bir külliye inşa ettirilerek yerleşime 

açılmıştır. İbrahim Paşa yapmış olduğu bu külliyede hizmet etmesi amacıyla imam, hatip, 

müezzin ve müderristen oluşan görevlileri tayin etmiştir23. Hezargrad şehrinde yaptırdığı camii 

hakkında Evliya Çelebi şöyle yazmaktadır:  

“Rumeli'nden bu kadar musanna' cami yoktur. Kubbeleritak-ı feleğe ser çekmiş 

olup, derunı dahi gayet musanna' tasarruflar ile müzeyyendir, misli meğer 

İstanbul'da Rüstem Paşa Camii ola. Mevzun bir minaresi, haremi, şadırvanı, 

imareti, bir aded muderrisli Darud-Tedris vel-Kurra ve mekteb-i sıbyanı ve bir adet 

hamamı var ki, hep Maktul İbrahim Paşa'nın hayratıdır24.” 

Osmanlı tarihine adını yazdırmış devlet adamlarından biri olan ve Pargalı olarak da 

bilinen İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın da desteğiyle saltanat basamaklarını adım 

adım çıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak döneminde sadrazamlık makamına ulaşmış 

önemli bir şahsiyettir. İyi bir devlet adamı ve diplomatı olan İbrahim Paşa dönemde cereyan 

eden çeşitli sebeplerden dolayı gözden düşmüş ve boğularak idam edilmiştir25. İbrahim 

 
20 Adnan Ertem, “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, s. 129. 
21 Veli Sırım, “Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar”, s. 26. 
22 Hüseyin Memişoğlu, “Bulgaristan’da Türk Kültür ve Sanat Eserleri”, Vakıflar Dergisi, S. 23, 1994, s. 311. 
23 Machiel Kıel, “Hezargrad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”, C. 17, 1998, ss. 297-298. 
24 Hüseyin Memişoğlu, “Bulgaristan’da Türk Kültür ve Sanat Eserleri”, s. 313. 
25 Meral Bayrak Ferlibaş, “Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı”, ss. 259-260. 
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Paşa’nın mal varlığı ve zenginliği dönemin çeşitli kaynaklarına yansımıştır. Dönemin Osmanlı 

aydınlarından Latifî İbrahim Paşa’nın mal varlığı hakkında şöyle yazmıştır: 

 “İbrahim Paşa o kadar çok mal, mülk, cevahir, la‘l ve inci biriktirdi ki 

kanun denizinin kesesini boşalttı. Çoğu sultanın hazinesinde bu kadar mal yoktur. 

Bu malın kimi padişahın atiyyesi olup, kimi mülûk-ı memalikten hediye gelip 

hazinesinde mahzun ve meftun olmuştur. Rummanî ve bedehşani la‘l ve yakuttan 

kâseler, zümrüt ve zebercedden testiler (kûze), bunlardan başka altın ve gümüş 

değirmenler ve murassa mücevherleri vardı. Ayrıca mergup kumaşları ağaçların 

yaprakları gibi hadsiz hesapsızdı. Sayısız at, katır ve devesi vardı ki feleğin ahırına 

sığmazdı. Sahraların çamurları ve denizlerin kumları gibi hesapsız koyunları 

vardı.26” 

Tarihi kişiliği ve yaşadığı dönem hasebiyle çeşitli çalışmalara konu olan İbrahim 

Paşa’nın esasında yaşamı boyunca yaptığı hayırlı işler, yaptırdığı imaretler ve vakıflar da 

yadsınamayacak derecede fazladır. Günümüzde Selanik sınırları içerisinde yer alan Ayasofya 

kilisesini tamir ettirerek camiye çevirtmiştir. Yine Kavala mevkiinde misafirlerin konaklaması 

amacıyla büyük bir imaret inşa ettirmiştir. Ayrıca paşa topluma hizmet etmek acıyla Zihne 

Kazasına bağlı Marmara Köyünde ve Eğriboz Kazasında Kızılhisar’da ne kadar yardımsever 

ve cömert bir kişiliğe sahip olduğunu gösteren bazı kurumlar imar ettirmiştir27.  

 Bu çalışma İstanbul Silivrikapı’da yer alan Mütevaffa İbrahim Paşa Evkafı’nın vakıf 

köylerinden biri olan ve günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Hezargrad kazasını 

konu edinmektedir. Hezargrad,  daha önce yukarıda değindiğimiz üzere İbrahim Paşa tarafından 

cami, medrese, mektep, kervansaray, hamam ve dükkânlardan oluşan bir külliye yaptırılarak 

iskâna açılmıştır ve şehrin kuruluşunda bu külliyenin önemi büyüktür. İbrahim Paşa, 

külliyesinde yer alan kurumların hizmetlerine devam edebilmesi için kendi mülkü olan köyleri 

emlak ve arazileriyle birlikte vakfetmiş, bu köylerin vergi gelirleri vakfa tahsis edilmiştir28. 

 
26 Osman Taşkın, Ersin Kırca, “Pargalı İbrahim Paşa’nın Müsadere olunan Muhallefatı ve Mal Varlığına Ait 

Kayıtlar”, History Studies, C. 13, S. 3, 2021, s. 1015. Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Sevgi, Latifî’nin 

Kayıp İki Risalesi: Enîsü’l-Rusahâ ve Evsâf-ı İbrahim Paşa, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1984, s. 22. 
27 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayşegül Aydın, Kanuni Döneminde bir Veziriazam: Pargalı İbrahim Paşa, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2019, ss. 135-138. 

Ayrıca Osmanlı Arşivi’nde Topkapı Sarayı fonunda yer alan ve üzerinde “İbrahim Paşa’nın Emlak Defteridir” 

yazılı defterde İstanbul, Galata, Edirne ve Selanik’te bulunan evkafına ait binaların bilgileri mevcuttur.  Ayrıntı 

için bkz. TSMA.d. 6831. 
28 Osmanlı Arşivinde Topkapı Sarayı Fonunda yer alan Hadım İbrahim Paşa Vakfiyesi olarak adlandırılmış lakin 

kapağında “Vakfiye-i Merhûm İbrahim Paşa Der Bâb-ı Silivri” yazılı, içeriği tetkik edildiğinde Maktul/Makbul 

İbrahim Paşa’nın vakfiyesinin olduğu anlaşılan, vakfiyenin altıncı sayfasında dönemin Şeyhü’l-İslamı Ebussuud 

Efendi’nin de imzasının yer aldığı defterde İbrahim Paşa’nın Silivri Kapısı’nda, İsa Kapısı’nda Dikilitaş 
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Vakıfların amacına uygun şekilde işleyebilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için vakıf 

gelirlerinin sekteye uğramaması ve düzenli şekilde olması esastır.  Bu sebeple, üretimin ve buna 

bağlı olarak vakıf gelirlerinin sürekliğinin sağlanması için reayanın yerleşim yerlerini bırakıp 

gitmesini engelleyen uygulamalar mevcuttur. Her ne kadar caydırıcı önlemler alınmış olsa da 

toprağın verimsizliği, susuzluk, tarh olunan ağır vergiler, bulaşıcı hastalıklar, eşkıyalık 

faaliyetleri ve yerel yönetimden görülen kötü muamele gibi çeşitli sebeplerden ötürü reaya 

yerleştirildiği bölgelerden göç etmiştir. İncelemeye konu Sultan IV. Mehmed’ in M. 1662 tarihli 

fermanı da buna benzer bir durumu gözler önüne sermektedir. 

3. SULTAN IV. MEHMED’ İN M. 1662 TARİHLİ FERMANI 

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde Topkapı Sarayı Fonunda yer alan29 IV. 

Mehmed’in H. 1072 tarihli fermanı ilk olarak transkripsiyon edilerek değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Divânî hattıyla kaleme alınan fermanda IV. Mehmed’in tuğrası yer almaktadır. 

Hezargrad, Silistre ve civardaki kadılara hitaben gönderilen ferman toplam 18 satırdan 

müteşekkildir ve fiziksel açıdan oldukça iyi durumdadır.  Fermanın muhteviyatına kısaca 

değinecek olursak; gelirleri vakfa bağlı olan Hezargrad kazasına tabi Zavid ve tevabii karyelerin 

zabıtı olan Muhammed Dîvân’a arzuhal sunmuştur. Arzuhalde reâyâdan bazı kişilerin öteden 

beri sakin oldukları yerlerden kalkıp bölgedeki başka kura ve çiftliklere giderek yerleştiklerini, 

onları eski yerleşim bölgelerine iskân ettirmek istediğinde reâyânın dönmekte direndiklerini ve 

karşı çıktıklarını belirterek bu reâyânın eski yerlerine döndürülmesi için ferman talep 

etmektedir. Defterhâne’de bulunan kayıtlar incelendiğinde sözü edilen reâyânın gerçekten vakıf 

köylerine kaydedilmiş oldukları anlaşılmıştır. Bunun üzerine Hezargrad, Silistre ve bölgedeki 

diğer kadılara hitaben neşrolunan fermanda reâyâdan gittikleri bölgede avârız-hânesine kayıt 

olmamış olanların eski yerlerine iskân ettirilmesi, avârız-hânesine kayıt olmuş olanların 

yerleştikleri bölgeden kaldırılmasının uygunsuz olacağı belirtilerek, bulundukları yerde kanun 

üzere avârız vergilerinin yine vakıf için alınması emredilmektedir. Ferman günümüz harflerine 

transkripsiyon edilerek aşağıda sunulmuştur. 

1- mefâhirü’l-kuzzāt ve’l-hükkâm maʽdenü’l -fezâ’il ve’l-kelâm Hezargrad ve Silistre ve 

(boş) kadıları -zîde fazluhûm- 

2- tevkîʽ-i refiʽ-i hümâyun vâsıl olucak maʽlûm ola ki Hezargrad kazâsında vâkiʽ müteveffâ 

İbrahim Paşanın evkâfı karyelerinden 

 
kurbunda ve Davut Paşa imareti yanında inşa ettirmiş olduğu vakıf binaları için (cami, mescid, mektep ve 

medreseler) gelirlerini bağladığı köyler hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. TS.MA.d. 6998. 
29 Osmanlı Arşivi Topkapı Sarayı Fonu, TS.MA.e. 723-36. 
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3- Zavid ve tevâbiʽi karyelerinin bi’l-fiʽil zâbıtı olan dârende-i fermân vâcibü’l-izʽân 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Muhammed 

4- -zîde kadruhû- dergâh-ı muʽallâma arzuhâl idüb zikr olunan vakf karyelerinden defter-

i cedîd-i hakānîde mukayyet raʽiyyet ve raʽiyyeti 

5- oğullarından baʽzıları kadîmi sâkin oldukları karyelerinden kalkub varub taht-ı 

kazânızda vâkiʽ  kasabât (ve) kurrâ 

6- ve askerî çiftliklerinde mütemekkin olmaları ile bu dahî varub ol makûle vakfın defterlü 

reʽâyâsın kaldırub 

7- kadîmi sâkin oldukları karyelerine iskân ittirmek istedikde teʽallül ve inâd eyledüklerin 

bildirüb mezbûrlar kaldırılub 

8- kadîmi sâkin oldukları karyelerine gönderülüb iskân ettirilmek bâbında emr-i şerîfim 

ricâ itmeğin buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

9- vardukda husûs-ı mezbûr mukayyed ve dergâh-ı muʽallâmdan ihrâc olunmuş mühürlü 

sahîh sûret defter-i cedîd-i hâkānî taleb 

10- idüb göresiz ol göçüp giden reʽâyâ evkâf-ı mezbûr karyelerinin defterde mukayyed 

raʽiyyet ve rʽiyyeti oğullarından 

11- olub hâlâ sâkin oldukları mahallerde avârız-hânesine kayd olmuş değiller ise ol makûle 

reʽâyâyı kaldırub 

12- kadîmi sâkin oldukları vakf karyelerine gönderüb iskân ittiresiz amma oturdukları 

yerlerde avârız-hânesine 

13- kayd olmuşlar ise ol makûle reʽâyâyı kaldırmak olmaz oturdukları yerlerde rüsûm u 

raʽiyyetleri kanûn ve defter 

14- mûcibince hükm idüb vakf içün alıverüb biz avârız-hânesine kayd olduk deyü mezbûrları 

teʽallül ve inâd ittirmeyesin 

15- şerʽ-i şerîfe ve kanûn ve deftere ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş ittirmeyesiz 

kaziyyede medhali olmayanları dahl ittirmeyüb 

16- eslemeyüb inâd üzere olanları isim ve resimleri ile vukûʽu üzere yazub dergâh-ı 

muʽallâma arz idüb 

17- Bu husûs içün tekrâr emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe iʽtimâd 

kılasız tahrîren fî evâsıt-ı 

18- Şehr-i Recebü’l-mürecceb sene isnâ ve sebʽîn. 

4. FERMANIN İDARİ VE İKTİSADİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ 
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 Vakıfların işleyebilmesi ve verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gelirlerin 

sekteye uğramaması gerekiyordu. Bu anlamda düşünüldüğünde en önemli gelir kaynağı olarak 

taşınmazlar, bunlar arasında da topraktan gelen vergi gelirleri gelmektedir30. Daire-i adliyede 

de vurgulandığı üzere saltanatı temin eden ordudur ve mal olmadan ordu olmaz. Malın temini 

ise reayadan geçer ve ülkede adalet yoksa reaya da olmaz, düzen çöker31. Adalet kavramı 

üzerine temellerini atmış ve yükselmiş bir İmparatorluk olan Osmanlı’da reâyânın huzurunun 

ve güvenliğinin temini büyük önem arz etmektedir. Bu hassasiyetin vakıf olan yerlerde çalışan, 

ekip biçen reâyâ için de korunduğunu söylemek hiç zor değildir. Hatta bazı vakfiyelerde, 

gelirleri vakfa bağlı köylerde çalışan reâyânın vâkıfın evladı tarafından rahatsız edilmemesine 

yönelik maddeler konulmuştur32. 

Günümüz toplumunda devletler kamu hizmetlerini yürütmekten ve doğabilecek 

sorunları minimize ederek çözmekten sorumludurlar. Ancak Osmanlı dönemi vakıflarında 

vâkıf, vakıf aracılığı ile halka sunulan hizmetlerden sorumlu değildir. Çünkü vakıflar devlet 

tarafından görevlendirilmiş kurumlar değildir, aksine gönüllülük esası üzerine topluma hizmet 

etmek gayesiyle kurulmuştur33. Vakıflar devletin doğrudan müdahalesinden uzak tutularak 

otonomiye kavuşturulmuş yapılardır ancak bu devlet tarafından denetim altında tutulmadıkları 

anlamına gelmemektedir. Vakıflar nazırın izni doğrultusunda yargı sistemi organlarınca –ki bu 

kişiler kadılardır- sürekli denetim altında tutulduğundan, vakfın şartnamesine aykırı bir 

harekette bulunulmasının önü alınarak gelir-gider dengesinin korunmasına özen gösterilmiştir.  

Bu dengenin korunmasında halkın etkisi büyüktür. Çünkü hizmetteki bir aksamada veya vakıf 

yöneticisinin haksız bir muamelesinde vaziyetten büyük ölçüde zarar gören kesim halktır. 

Bundan dolayı halk yaşadığı haksızlık karşısında susmayarak konuyu devletin en yüce makamı 

olan Dîvân-ı Hümâyûn’a taşımaktan geri durmamıştır34.   

İncelemiş olduğumuz Sultan IV. Mehmed’in fermanında ana konu esasında reâyânın 

göçüp gitmesi sonucunda vakıf gelirlerinin sekteye uğramasıdır. Ancak fermanda reâyânın göç 

etme sebebine dair bir bilgi yer almamaktadır. Her ne kadar Osmanlı’da özel mülkiyet anlayışı 

olmasa da reâyâ bağlı bulunduğu toprağı benimseyerek adeta kendi mülkü gibi ekip 

 
30 Yusuf Halaçoğlu, XIV. -XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu 

Yayınevi, Ankara 2014, s. 161. 
31 Kınalizâde Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlâkı, Haz. Ahmet Kahraman, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 

1982, ss. 282-283. 
32 Mehmet Bayartan, “Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar”, s. 165. 
33 Adnan Ertem, “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, s. 127. 
34 Veli Sırım, “Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar”, ss. 32-33, Elif Genca, “Osmanlı Hukukunda Vakıfların 

Denetimi (Evkaf-ı Hümayun Nezareti)”, İÜHFM, C. 72, S. 1, 2014, s. 536. 
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biçmekteydi35. Psikolojik olarak ait hissettiği bu toprakları terk edip gitmesi düşünüldüğü kadar 

basit bir süreç değildir ve bu sebeple göçün arkasında yatan nedenlerin irdelenmesi gerekir. 

Osmanlı arşivinde yer alan muhtelif belgeler söz konusu dönem dâhilinde tarandığında bu 

konuda çıkarımda bulunmamızı sağlayacak bir takım bilgiler mevcuttur. Şöyle ki; yine Sultan 

IV. Mehmed’in hicri 1067 tarihli bir fermanında, dönemin vakıf mütevellisi olan Hasan’ın 

bölgede alınan vergilerin 10/1 oranından 8/1 oranına yükseltildiği ve halkın buna karşı durarak 

zorluk çıkardığını bildirmesi üzerine vergilerin 8/1 olarak alınması ve kimsenin buna karşı 

çıkmasına izin verilmemesi emredilmektedir36. Belge ışığında çıkarımda bulunacak olursak, 

vakıf karyelerinde yaşayan reâyâ yüksek vergi tutarından ötürü daha fazla dayanamayarak 

çareyi göç etmek suretiyle bölgeyi terk etmekte bulmuş, diyebiliriz. Yine aynı tarihlerde 

Hezargrad ve Ruscuk kadılarına hitaben gönderilen Sultan IV. Mehmed’e ait diğer bir fermanda 

vakıf mütevellisinin çevredeki zeamet karyelerinin gelirlerine müdahale etmesinin 

engellenmesi emredilmektedir37. Buna benzer H. 1068 tarihli Hezargrad kadısı tarafından 

hazırlanan hüccette havass-ı hümâyûn toprağı olan Gervine? İsimli köyün ispençlerini toplayan 

vakfın mütevellisinin vekili Mehmed Bey’in engellenmesi istenilmektedir38. Buradan hareketle 

vakfın mütevellisinin yanlış uygulamalarda bulunduğu ve bu sebeple bölgedeki reâyânın bu 

durumdan rahatsızlık duyduğu yorumu da çıkarılabilir. Elbette ki elimizdeki belgeler sınırlıdır 

ve bu bilgiler çerçevesinde kesin bir hükme varabilmek oldukça güçtür.  

İbrahim Paşa Vakfı’na dair bölgenin tahrir defterleri üzerinden Meral Bayrak Ferlibaş 

tarafından hazırlanan çalışma ışığında bölge nüfusunu değerlendirilecek olursa 1550 yılı 

sonrasında Hezargrad’da külliye çevresinde 166 hane, 60 mücerred ve 1 kötürümden 

müteşekkil bir sayım mevcuttur. Vakıf köyleri Hasanlar, Sofular, İnebeği/İnebekciler, 

Kayacık/Kayacık Pınarı, Dışbudak, Dobrova, Doymuşlar ve Hezargrad’la birlikte sekize 

yükselmiştir. Bu köylerden elde edilen yıllık gelir 110.214 akçe olarak hesaplanmış, mezkûr 

tutarın 88.007 akçesi vakfın harcamaları için kullanılmış, geriye kalan meblağ camide çalışan 

görevlilere ve hizmetlilere, müderris ve talebelere, kale muhafızlarına ayrılmıştır ve gelir gider 

 
35 Mehmet Genç, “Klasik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar”, Vakıflar Dergisi, S. 42, 2014, s. 12. 
36 “Evkaf-ı mezbûrenin taht-ı kazânızda vâkiʽ karyeleri toprağında ziraʽat ve hırâset idenlerin hâsıl olan 

terekelerinden öşr ve salyâneleri Sekizde bir taleb eyledükde biz onda bir virürüz deyü teʽallül idüb eyledüklerin 

TS.MA.e. 723-31.  
37 “…hâliya İbrahim Paşa mütevellisi olan ( boş  ) nâm kimesne karye-i mezbûr vakfın karyelerindendir deyü dahl 

itmekle …” TS.MA.e. 723-33. 
38 “…Hezargrad kazasına tâbiʽ Gervine? nâm karye hilâf-ı inhâ ile hatt-ı hümâyun-ı saʽâdet-mukrûn ile evkâf-ı 

mezbûreye ilhâk olunmağla Karye-i mezbûr ahalisinin ispençe mahsulleri nâmına ağa-yı muma-ileyh tarafından 

vekîl-i sabık diğer Mehmed Beyin bin altı yüz akçelerin aldukdan sonra…” TS.MA.e. 824-1. 
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dengesi iyi durumdadır39. 1613-1614 tarihli kayıtlara göre ise bölgede Hezargrad’da yaşayan 

Müslüman nüfusunda artış saptanmıştır. Kayacık’da sayıca azınlıkta olan Müslüman nüfusunun 

gayrimüslim sayısıyla birlikte azaldığı, Dobrova ve Sofular köyünde gayrimüslim sayısında 

artış olduğu, Müslüman nüfusun ise azınlık duruma düştüğü tespit edilmiştir. Bölgenin genel 

nüfusu değerlendirildiğinde Müslüman nüfusunda azalma, gayrimüslim nüfusunda artış 

gözlenmiştir. Nüfus artışıyla birlikte vakfın gelirleri de artmış ve tahmini olarak 127.139 akçe 

olarak hesaplanmıştır40. Son olarak 1752-1753 verilerini aktaran Ferlibaş’a göre vakıf hala gelir 

gider dengesini korumaktadır lakin çift resmi ve ispenç vergileri kıyaslandığında Müslüman 

nüfusunda azalma gözlenmiştir41. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda yönetim, reâyânın toprağını işlemeksizin boş bırakmasına 

veya terk ederek başka yerlere gitmesine izin vermiyordu42. Reâyânın toprağında kalması ve 

üretimin devamlılığının sağlanması için devlet çift bozma resmi adında bir vergi koymuştur. Bu 

vergiyi ödemeksizin toprağını terk eden ve on yılı doldurmadan göçtüğü tespit edilen reâyâ 

kadimî yerlerine geri gönderilmiştir43. Devlet bunun kontrolünün sağlanması amacıyla denetim 

mekanizmaları dışında belirli aralıklarla tahrirler yapmıştır. Tahrirlerin her otuz yılda bir 

yinelendiği gibi muhtelif zamanlarda da bu süre beklenmeksizin yapıldığı olmuştur. Devlet bu 

şekilde hem vergi gelirleri ile avârız vergisi miktarını tespit etmiş, hem de denetimi ve kontrolü 

sağlamıştır44. Avârız vergisi için de devlet genellikle her üç yılda bir sayımlar yaparak 

toplanacak vergi miktarını tespit etmiştir45.  İncelemeye konu fermanda göçüp giden reâyâdan 

gittikleri yerde avârız-hânesine kayıt olanların bulundukları bölgede kalmasına izin verilirken 

kayıt olunmayanların eski bölgelerine geri döndürülmesi emredilmektedir46. Devlet bu şekilde 

mevcut sayıma dâhil olmuş reâyânın gittiği yerde kalmasına –avârız vergisi ve diğer vergileri 

vakıf için alınmak suretiyle- izin vermiştir. Bu suretle vakfın gelirleri için bölgenin avârız 

vergisinden vazgeçmiştir. Burada merkezi yönetim vakfın gelirlerini teminat altına almaya 

 
39 Meral Bayrak Ferlibaş, “Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı”, s. 276. 
40 Meral Bayrak Ferlibaş, “Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı”, ss. 281-282. 
41 Meral Bayrak Ferlibaş, “Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı”, ss. 284-285. 
42  Mehmet Genç, “Klasik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar”, s. 42. 
43 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi, s. 43. 
44 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Öz, “Tahrir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 39, 2010, ss. 425-

429. 
45 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı’nın Sosyo-Kültürel ve İktisadî Yapısı, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara 

2020, ss. 310-311 
46 Avârız, dîvân-ı hümâyûnun kararı ve padişahın emriyle devletin içinde bulunduğu olağanüstü durumlarda 

toplanan bir vergi türüdür. Ancak bu vergi zamanla olağan vergiler arasına girmiştir. Burada esas olan hane 

kavramıdır ve avarız-hane gerçek manası dışında 1 veya 2 hanenin 1 avarız-hane olarak sayıldığı vergi türüdür. 

Bu sayı kimi zaman 3 kimi zaman 5 ve daha fazla da olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Halil Sahillioğlu, “Avârız”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 4, 1994, ss. 108-109.  
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çalışırken aynı zamanda yeni bir sayımdan ötürü doğacak olan iş yükünü de azaltmak istemiş 

olabilir.  

Merkezi yönetimin vakfın gelirlerinin korunması hususunda ne derece hassasiyet 

gösterdiğini bu ferman örneğinde görebiliyoruz. Bölgenin zâbıtı Muhammed tarafından 

gönderilen arzuhale yönelik araştırmaların yapıldığını fermanda geçen “…dergâh-ı 

muʽallâmdan ihrâc olunmuş mühürlü sahih suret defter-i cedîd-i hâkānî taleb idüb göresiz…” 

ifadesinden anlayabiliyoruz. Yani bu şekilde bir talep karşısında devletin bürokrasisi tutulan 

kayıtlara müracaat ederek ve buradaki bilgiler ışığında işliyordu. Osmanlı İmparatorluğu kayıt 

tutma ve arşivcilik yönünden oldukça ileri seviyedeydi. Defterhâne-i âmirede mahfuz edilen bu 

defterler ve belgeler herhangi bir ihtilafın doğmasında en önemli başvuru kaynaklarını 

oluşturmaktaydı47.  

Fermanın sonunda yer alan “…eslemeyüb inad üzere olanları isim ve resimleri ile 

vukuʽu üzere yazub dergâh-ı muʽallama arz idüb bu husus içün tekrar emrim varmalu 

eylemeyesiz…” ifadesi ile defterde vakıf köylerine kayıtlı olduğu halde eski yerlerine geri 

dönmekte zorluk çıkaranlara ve emre karşı gelen kişilere gözdağı verilmek istenmiş olabilir. 

Ancak vakıf köyleri reayası bölgeden göç etmeye devam etmiştir. Bunu yine mezkûr fermandan 

beş yıl sonra gönderilen Sultan IV. Mehmed’in tuğrasının yer aldığı H. 1077 tarihli diğer bir 

fermadan anlayabiliyoruz48. 

5. SONUÇ 

Tüm bu veriler ışığında; 

- Kurum ve kuruluşlarıyla üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluk olan Osmanlı’da vakıf 

müessesi oldukça önemlidir. Merkezi yönetim vakıfların sağlıklı işleyebilmesi ve ayakta 

durabilmesi adına gelirlerinin sürekliliğinin sağlanması noktasında önlemler almaktadır. 

İncelemiş olduğumuz ferman örneği de merkezi yönetimin vakıf müessesesi hususunda ne 

derece hassas olduğunu gözler önüne sermektedir. Nitekim Osmanlı’nın en üst mercii olan 

padişah tarafından gönderilen fermanla devletin küçük bir köyünde yaşanan göç olayına 

müdahale edilmesi bunun en açık örneklerinden bir tanesidir. 

- Bu ferman ışığında Osmanlı reayasının sakin olduğu toprağından başka bir yere gitmesinin 

devlet nezdinde hoş karşılanmadığı ve müdahalede bulunarak çözmeye çalıştığı 

 
47 Ayrıntılı bilgi için bkz. Erhan Afyoncu, “Defterhane”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”, C. 9, 1994, 

ss. 100-104. 
48 TS.MA.e. 723/43 
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anlaşılmaktadır. Fermanda halkın hangi sebeple göç ettiğine dair herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak muhtelif kaynaklar incelendiğinde bölgedeki vergi oranının 

artırılması ve vakıf mütevellilerinin uygunsuz uygulamaları buna sebep olmuş olabilir. 

Elbette elimizdeki kaynaklar sınırlıdır ve buradan hareketle kesin bir yargıya ulaşmak 

mümkün değildir.  

- Merkezi yönetim Zavid ve tevabii karyelerinden çevre karyelere göç eden reâyânın eski 

yerlerine iskân ettirilmesini emrederken, avârız-hânesine kayıt olanların bulundukları yerde 

kalmasının uygun olacağı bildirilmektedir. Kayıtlanan kişilerin vergilerinin ise vakıf için 

alınmaya devam etmesi emredilmektedir. Eğer reâyâ yükselen vergilerden kaçmak üzere 

göç etmişse, yine aynı oranda vergi vereceği için belki de kamu otoritesi bu şekilde bir 

caydırma politikası uygulamış olabilir. Çünkü fermana göre reâyâ –gitse de kalsa da- her 

koşulda aynı vergiyi verecektir.  

- Bölgedeki göç probleminin çözüme kavuşmadığını yine Sultan IV. Mehmed’in tuğrasının 

yer aldığı H. 1077 tarihli ikinci bir fermandan anlamak mümkündür. Hezargrad, Silistre ve 

civardaki kadılara gönderilen fermanda göç eden ve gittikleri yerde avârız-hânesine kayd 

olunmayan reâyânın kadimi yerlerine iskân ettirilmesi ve avârız-hânesine kayd olunmuş 

olanların rüsum ve ispençlerini vakıf için vermek suretiyle bulundukları bölgede kalmasına 

izin verilmesi emredilmektedir. 

6. KAYNAKÇA 

Arşiv Kaynakları 

 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi 

TS.MA.e. 723-33. 

TS.MA.e. 723-36.  

TSMA.d. 6831. 

TS.MA.d. 6998. 

TS.MA.e. 723-31.  

TS.MA.e. 824-1. 

 Referans Kaynaklar 

AKBULUT, İlhan (2007). Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi. Vakıflar Dergisi, S. 30, 

s. 61-72.  

http://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11352/667/Akbulut.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

AYDIN, Ayşegül (2019): Kanuni Döneminde bir Veziriazam: Pargalı İbrahim Paşa, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

http://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11352/667/Akbulut.pdf?sequence=1&isAllowed=y


VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

226 

 

BAYARTAN, Mehmet (2008). Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf Sisteminin Şehre 

Kattığı Değerler. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C. 10, S. 1, s. 157-175. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13218 

BULUT, Mehmet (2017). Balkanlardaki Osmanlı Medeniyetinde Vakıf, İktisat ve Finans. 

Adam Akademi, C. 7, S. 2, s. 130. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411568 

ERTEM, Adnan (2011). Osmanlıdan Günümüze Vakıflar. Vakıflar Dergisi, S. 36, s. 111-150. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/254341 

FERLİBAŞ, Meral Bayrak (2018). Makbul/Maktul İbrahim Paşa Vakfı: Hezargrad’da Bulunan 

Hayratı. Balkanlar’da İslam Medeniyeti Beşinci Uluslararası Kongresi Tebliğleri-

IRCICA, s. 259-295. 

GENCA, Elif (2014). Osmanlı Hukukunda Vakıfların Denetimi (Evkaf-ı Hümayun Nezareti). 

İÜHFM, C. 72, S. 1, s. 531-554. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97888 

GENÇ, Mehmet (2014). Klasik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar. Vakıflar Dergisi, 

S. 42, s. 9-18. 

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2159/Gen%c3%a7.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

GÜVEMLİ, Oktay ve GÜVEMLİ, Batuhan (2016), Osmanlı Kayıt Kültüründe Vakıf 

Muhasebesi ve Devlet Muhasebe Sistemi. Vakıflar Dergisi, ss. 9-21. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/268883 

HALAÇOĞLU, Yusuf (2014):  XIV. -XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve 

Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınevi. 

KESKİN, Özkan Özer (2018): Başlangıcından 19. Yüzyıla Kadar Trabzon Gülbahar Hatun 

Vakfı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, ATEŞ, Nilüfer (2017). Osmanlı’da Vakıf-Külliye-Şehir İlişkisi. Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 26, s. 151-164. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/510840 

KIEL, Machiel (1998). Hezargrad. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”, C. 17, s. 297-

300. https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/17/C17005884.pdf 

KINALİZÂDE, Ali Efendi (1982): Devlet ve Aile Ahlâkı. (Haz. Ahmet Kahraman), Tercüman 

1001 Temel Eser. 

MEMİŞOĞLU, Hüseyin (1994). Bulgaristan’da Türk Kültür ve Sanat Eserleri. Vakıflar 

Dergisi, S. 23, s. 311-319. 

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/384/Memi%c5%9fo%c4%9flu.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13218
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411568
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/254341
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97888
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2159/Gen%c3%a7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2159/Gen%c3%a7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/268883
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/510840
https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/17/C17005884.pdf
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/384/Memi%c5%9fo%c4%9flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/384/Memi%c5%9fo%c4%9flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y


VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

227 

 

ÖZCAN, Tahsin (2003): Osmanlı Para Vakıfları Kanûnî Dönemi Üsküdar Örneği.  Türk Tarih 

Kurumu Yayınları. 

ÖZGÜDENLİ, Osman Gazi (2012). Vakfiye. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 42, 

s. 465-467. https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/42/C42024246.pdf 

PAMUK, Şevket (2011): Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları. 

SEVGİ, Ahmet (1984): Latifî’nin Kayıp İki Risalesi: Enîsü’l-Rusahâ ve Evsâf-ı İbrahim Paşa, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

SIRIM, Veli (2018). Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar: Osmanlı Örneği. Osmanlı 

Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, C.4, S. 6, s. 22-36.  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/osmed/issue/31778/333313 

ŞENSOY, Fatma (2016). Osmanlı İmparatorluğu’nda Vakıfların Ekonomik Boyutları. 

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 10, s. 41-63.   

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319869 

https://www.academia.edu/37589883/Makbul_Maktul_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa_Vakf%C4%B1

_Hezargradda_Bulunan_Hayrat%C4%B1 

TAŞKIN, Osman ve KIRCA, Ersin (2021). Pargalı İbrahim Paşa’nın Müsadere olunan 

Muhallefatı ve Mal Varlığına Ait Kayıtlar. History Studies, C. 13, S. 3, s. 1009-1036.  

https://www.historystudies.net/dergi/pargali-ibrahim-pasanin-musadere-olunan-

muhallefati-ve-mal-varligina-ait-kayitlar20210653c4196.pdf 

EKLER 

https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/42/C42024246.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/pub/osmed/issue/31778/333313
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319869
https://www.academia.edu/37589883/Makbul_Maktul_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa_Vakf%C4%B1_Hezargradda_Bulunan_Hayrat%C4%B1
https://www.academia.edu/37589883/Makbul_Maktul_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa_Vakf%C4%B1_Hezargradda_Bulunan_Hayrat%C4%B1
https://www.historystudies.net/dergi/pargali-ibrahim-pasanin-musadere-olunan-muhallefati-ve-mal-varligina-ait-kayitlar20210653c4196.pdf
https://www.historystudies.net/dergi/pargali-ibrahim-pasanin-musadere-olunan-muhallefati-ve-mal-varligina-ait-kayitlar20210653c4196.pdf


VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

228 

 

Ek. 1 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

229 

 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

230 

 

 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

231 

 

İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN 

METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ 

Mustafa Onur KAN  

Doç.  Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

mustafaonurkan@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0001-8319-0791 

Mehmet Cevri BAYRAKTAR 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

mehmetcevribayraktar@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0003-3517-7941 

Özet 
Bu araştırmanın amacı ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin okunabilirlik düzeylerinin 

belirlenmesidir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okutulan 1-4. sınıf 

Türkçe ders kitapları Ateşman Okunabilirlik Formülü’ne göre incelenmiştir. Doküman incelemesi ile elde edilen 

veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, birinci sınıf ilk okuma 

yazma kitabında yer alan dört metnin de “çok kolay” düzeyde olduğu; birinci sınıf ders kitabındaki iki metnin “çok 

kolay”, on üç metnin “kolay”, bir metnin de “orta güçlük” düzeyde olduğu belirlenmiştir. İkinci sınıf ders 

kitabındaki yedi metnin “çok kolay”, yirmi bir metnin “kolay”, dört metnin de “orta güçlük” düzeyde olduğu; 

üçüncü sınıf ders kitabındaki dört metnin “çok kolay”, on yedi metnin “kolay”, on metnin “orta güçlük”, bir metnin 

de “zor” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Dördüncü sınıf ders kitabındaki yedi metnin “çok kolay”, yirmi metnin 

“kolay”, dört metnin “orta güçlük”, bir metnin de “zor” düzeyde olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi arttıkça “orta 

güçlük” düzeyde olan metinlerin sayısının arttığı ve “zor” düzeyde metinlerin de kitaplarda yer aldığı tespit 

edilmiştir.  Bununla birlikte, incelenen ders kitapları içerisinde “çok zor” düzeyde metin bulunmadığı ve sınıf 

düzeyi arttıkça ilkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin okunabilirlik düzeylerinin de zorlaştığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ders kitabı, metin, okunabilirlik 

READABILITY LEVELS OF TEXTS IN PRIMARY SCHOOL TURKISH 

TEXTBOOKS 

Abstract 
The aim of this research is to determine the readability levels of the texts in primary Turkish textbooks. 

In the research designed in the scanning model, Turkish textbooks taught in the 1-4th grades in the 2020-2021 

were examined according to the Ateşman Readability Formula. The data obtained by document analysis were 

analyzed by descriptive analysis technique. According to the results of the research, it was determined that all four 

texts in the first grade reading and writing book are at the "very easy" level; two texts in the first grade textbook 

were at the "very easy" level, thirteen texts were at the "easy" level, and one text was at the "moderate difficulty" 

level. It was identified that seven texts in the second grade textbook were “very easy”, twenty-one texts were 

“easy”, and four texts were “moderate difficulty”; four texts in the third grade textbook were “very easy”, 

seventeen texts were at “easy”, ten texts were at “medium difficulty” and one text was at “difficult” level. It was 

seen that seven texts in the fourth grade textbook were at the "very easy" level, twenty texts at the "easy" level, 

four texts at the "medium difficulty" level, and one text at the "difficult" level. It was determined that as the grade 

level increased, the number of texts at the "medium difficulty" level increased and there were also texts at the 

"difficult" level in the books. However, it was determined that there were no texts at the "very difficult" level in 

the examined textbooks and as the grade level increased, the readability levels of the reading texts in the primary 

school Turkish textbooks became more difficult. 

Keywords: Textbook, text, readability 
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1. GİRİŞ 

Ders kitapları okullarda temel materyal olarak kullanılmaktadır. Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu 

(2007: 206) ders kitaplarını “öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle 

donatılmış zengin metinlerden oluşan, öğretim programlarının esas aldığı ilkeler doğrultusunda 

hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğrenciye aktaran basılı eğitim ve öğretim materyalleri” olarak 

tanımlamaktadır. Bu ders kitapları öğrencilerin dört temel dil becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi 

sürecine katkı sağlamaktadır. Söz konusu süreçteki en önemli hususlardan biri ders kitaplarındaki 

okuma metinleridir. Zira, temel dil becerilerinin kazandırılmasında Türkçe ders kitabındaki metinlerden 

yararlanılır (MEB, 2019).  

Ders kitabındaki metinler öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. Metinlerin 

düzeyi okunabilirlik kavramıyla ifade edilebilir. Ateşman (1997) okunabilirliği okuyanın metinleri 

kolay ya da güç olarak algılaması olarak tanımlamaktadır. Solmaz (2009: 1) ise okunabilirliği “dile özgü 

bir kavramdır ve genel olarak bir metnin belirli düzeydeki okuyucular tarafından anlaşılma düzeyi” 

şeklinde açıklamaktadır. Temur (2003), okunabilirliğin hem ana dili öğretimi hem yabancı dil öğretimi 

bağlamında önemli olduğunu, zira anlam oluşturmayı güçleştiren uzun cümle, sözcük ve hecelerin yer 

aldığı metinlerin çocuk veya yetişkin okuyucular tarafından beğenilmediğini belirtmektedir.  

Ders kitaplarında öğrencilerin karşılaşacağı ilk metinlerin okunabilirlik düzeyi “çok kolay” 

düzeyde olabilir. Güneş’e (2003: 44) göre kısa, net ve basit yapılı cümleler daha kolay öğrenilmektedir. 

Sınıf düzeyi arttıkça daha zor düzeyde metinlerin ders kitaplarında yer alarak kolaydan zora ilkesinin 

uygulanması yararlı olabilir. Ancak çok sayıda “zor” veya “çok zor” düzeyde metinlerin ders 

kitaplarında bulunması da öğrencilerin okuma alışkanlıklarını olumsuz şekilde etkileyebilir. Sever’e 

(2003: 17) göre, temel okuma-yazma becerisinin kazanılmaya başlandığı ilkokul dönemindeki 

çocukların ders kitaplarında karşılaştıkları metinler, çocukların öğrenimlerinin ileriki aşamalarında 

okuma alışkanlığı edinmiş birer okur olarak yetişmelerinde önemli bir sorumluluk üstlenir.  

Türkiye’de okunabilirlik ile ilgili ilk çalışmalar 1990'lı yılların sonuna doğru başlamıştır. 1997 

yılında Ateşman tarafından yapılan "Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi" okunabilirlik ile ilgili ilk 

çalışmadır. Ateşman okunabilirlik kavramını tanımlamış ve okunabilirlik formülünü Türkçeye 

uyarlamıştır. Temur (2003) "Okunabilirlik Kavramı" adlı çalışmasında okunabilirliğin gelişim sürecine 

ve okunabilirlik formüllerine yer vermiştir. Alanyazında ilkokul veya ortaokul Türkçe ders 

kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerini inceleyen çalışmalar (Çiftçi vd. 2007; Tosunoğlu ve 

Özlük, 2011; Demir, 2013; Çakıroğlu, 2015; Baş ve Yıldız, 2015; Özbek ve Ergül, 2018; Bora ve Arslan, 

2021) bulunmaktadır ancak 2020-2021 yılında kullanılan ilkokul Türkçe ders kitaplarının incelendiği 

bir çalışma bulunmadığından mevcut araştırma yapılmıştır. 

Bu kapsamda, araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ilkokullarında (1-4. 

sınıf) kullanılan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin Ateşman (1997) 

Okunabilirlik Formülü kullanılarak tespit edilmesidir. Bu araştırmanın bir diğer amacı da sınıf seviyeleri 

arttıkça Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin ne düzeyde farklılaştığının belirlenmesidir. 

YÖNTEM 

Tarama modelinde tasarlanan bu çalışmanın inceleme nesnelerini 2020-2021 eğitim öğretim 

yılında okutulan 1-4. sınıf (MEB Yayınları: İlk Okuma Yazma, 1, 3, 4. sınıf; Koza Yayınları: 2. sınıf) 

Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Metinler, kitaplardaki sayılarına göre Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sayısı 

Türkçe Ders Kitabı Metin Sayısı 

1. Sınıf İlk Okuma Yazma 4 

1. Sınıf 16 

2. Sınıf 32 

3. Sınıf 32 
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4. Sınıf 32 

Toplam 116 

 Tablo 1’de görüldüğü üzere, 1. Sınıf İlk Okuma Yazma kitabında 4; 1. sınıf kitabında 16; 2, 3 

ve 4. sınıf kitaplarında ise 32’şer metin yer almaktadır. 

 Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmada veriler doküman incelemesi ile toplanmıştır. Metinlerin okunabilirliğinin 

belirlenmesi amacıyla Ateşman (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan okunabilirlik formülü 

kullanılmıştır. Ateşman Okunabilirlik Formülü şu şekilde hesaplanmaktadır: 

Okunabilirlik puanı = 198,825 - 40,175 x1 – 2,610x2  

x1 = hece olarak ortalama sözcük uzunluğu 

x2 = sözcük olarak ortalama cümle uzunluğu 

Ateşman’a (1997) göre Türkçe ortalama sözcük uzunluğu 2,6 hece, ortalama cümle uzunluğu 

9-10 sözcüktür. Formüle göre metinlerin okunabilirlik puanı 0-100 arasında değer alabilmektedir. 

Okunabilirlik puanı 0’a yaklaştıkça zor; 100’e yaklaştıkça kolay bir metin olduğu ifade edilebilir. 

Ateşman Okunabilirlik Formülü ile elde edilen puanların okunabilirlik sınıflandırılması Tablo 2’de 

verilmiştir.   

Tablo 2. Ateşman Okunabilirlik Formülüne Göre Sınıflandırma 

Okunabilirlik Düzeyi Okunabilirlik Puanı 

Çok Kolay  90-100 

Kolay  70-89 

Orta Güçlükte 50-69 

Zor 30-49 

Çok Zor 1-29 

(Ateşman, 1997). 

Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.  

BULGULAR 

İlkokul Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerine ilişkin 

bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri 

T
em

a
 

Metin 
Seslem 

Sayısı 

Sözcük 

Sayısı 

Cümle 

Sayısı 

Ortalama 

Sözcük 

Uzunluğu 

Ortalama 

Cümle 

Uzunluğu 

Okunabilirlik 

Puanı 

Okunabilirlik 

Düzeyi 

4 

Karagöz İle 

Hacivat 

Ramazan 

Davulcusu 

195 109 27 2.03 
4 

 
106.8 Çok kolay 

4 
Korkak 

Tavşan 
278 120 29 2.44 4.1 90.1 Çok kolay 

4 Tekerlemeler 172 83 30 2.20 2.8 103.1 Çok Kolay 

4 
“Bilmece-

Şiir” Bunlar 
121 58 26 2.15 2.2 106.7 Çok Kolay 

Tablo 3’te İlkokul Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma kitabındaki dört metin incelenmiştir. 

Metinlerin ortalama sözcük uzunluğu 2.03 ile 2.44 arasında değişmektedir. Metinlerin ortalama cümle 

uzunluğu ise 2.2 ile 4.1 arasındadır. İncelenen dört metnin de “çok kolay” düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
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İlkokul Türkçe Birinci Sınıf ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerine ilişkin 

bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. İlkokul Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri 

T
em

a
 

Metin Seslem 

Sayısı 

Sözcük 

Sayısı 

Cümle 

Sayısı 

Ortalama 

Sözcük 

Uzunluğu 

Ortalama 

Cümle 

Uzunluğu 

Okunabilirlik 

Puanı 

Okunabilirlik 

Düzeyi 

5 Odam 

Lokanta 

457 174 45 2.68 3.9 81 Kolay 

5 Karakulak 

İle 

Tomurcuk 

455 187 44 2.40 4.3 

91.2 

Çok Kolay 

5 Kurbağa 

İle 

Kaydırak 

294 122 29 2.44 4.2 89.8 Kolay 

5 Kırmızı 

Balon 

391 149 31 2.60 4.8 81.8 Kolay 

6 Uzay 218 84 13 2.60 6.5 77.4 Kolay 

6 Bay Yavaş 212 86 24 2.48 3.6 89.8 Kolay 

6 Bir Okul 

Gezisi 

558 208 39 2.64 5.3 78.9 Kolay 

6 Bahar Her 

Yıl 

Gelecek 

81 40 11 2.11 3.6 104.7 Çok Kolay 

7 Atatürk 303 111 21 2.68 5.3 77.3 Kolay 

7 23 Nisan 

Kutlu 

Olsun! 

516 213 43 2.40 5 89.4 Kolay 

7 Dedemin 

Madalyası 

474 166 35 2.85 4.7 71.1 Kolay 

7 Atatürk Ne 

Demek? 

74 28 12 2.76 2.3 81.9 Kolay 

8 Ekranza 547 187 33 2.85 5.7 69.4 Orta Güçlükte 

8 Başıma 

İcat 

Çıkardım! 

394 157 29 2.48 5.4 85.1 Kolay 

8 İbni Sina 411 164 38 2.44 4.3 89.6 Kolay 

8 Elektrikler 

Kesildi? 

Nasıl 

Kitap 

Okuyacak? 

355 144 22 2.36 6.5 87 Kolay 

Tablo 4’te Türkçe Birinci Sınıf ders kitabındaki on altı metin incelenmiştir. Metinlerin ortalama 

sözcük uzunluğu 2.11 ile 2.85 arasında değişmektedir. Metinlerin ortalama cümle uzunluğu ise 2.3 ile 

6.5 arasındadır. İnceleme sonuçlarına göre iki metnin “çok kolay”, on üç metnin “kolay”, bir metnin de 

“orta güçlük” düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

İlkokul Türkçe İkinci Sınıf Koza Yayınları ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerine 

ilişkin bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. İlkokul Türkçe 2. Sınıf Koza Yayınları Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri 
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T
em

a
 Metin Seslem 

Sayısı 

Sözcük 

Sayısı 

Cümle 

Sayısı 

Ortalama 

Sözcük 

Uzunluğu 

Ortalama 

Cümle 

Uzunluğu 

Okunabilirlik 

Puanı 

Okunabilirlik 

Düzeyi 

1 Arkadaşım 

Papi 

 

719 268 62 2.68 4.3 79.9 Kolay 

1 Paraşütle 

Oynamak Çok 

Eğlenceli 

261 94 16 2.72 5.9 74.1 Kolay 

1 Uçurtma 

Tekerlemesi 

169 80 25 2.20 3.2 102.1 Çok Kolay 

1 Efe Tiyatroya 

Gidiyor 

308 116 22 2.56 5.3 82.1 Kolay 

2 Şehit Mehmet 

Kâmil  

699 261 45 2.68 5.8 76 Kolay 

 Önce Atatürk  50 17 8 2.80 2.1 80.9 Kolay 

2 Çanakkale’den 

Sonra 

338 131 15 2.56 9.4 71.4 Kolay 

2 Asker 

Ağlamaz 

Arkadaş 

441 181 24 2.44 7.5 81.2 Kolay 

3 Cimrinin 

Kedileri  

970 379 65 2.60 5.8 79.2 Kolay 

3 Dostlarımız 

Varsa... 

311 102 17 3.01 6 62.2 Orta Güçlükte 

3 Yaşlı Kadın  66 29 12 2.32 2.4 99.4 Çok Kolay 

3 Sarman 

Kedinin 

Yavruları 

396 163 35 2.40 4.7 90.1 Çok Kolay 

4 Yerli Malları 

Tutum Haftası  

1282 477 143 2.72 3.3 80.9 Kolay 

4 Kız Kulesi 335 121 21 2.85 5.8 69.2 Orta Güçlükte 

4 Biri Var Ki... 114 58 17 1.99 3.4 110 Çok Kolay 

4 Bayrak 56 25 8 2.28 3.1 99.1 Çok Kolay 

5 Papatya Ve 

Gelincik   

442 160 22 2.80 7.3 67.3 Orta Güçlükte 

5 Muhteşem 

Güneş 

261 111 13 2.32 8.5 83.4 Kolay 

5 Küçük 

Penguen 

610 242 39 2.48 6.2 83 Kolay 

5 Miniktim 

Minnacıktım 

279 115 18 2.44 6.4 84.1 Kolay 

6 Sepetimdeki 

Domatesler 

Nereden 

Geldi? 

340 134 30 2.52 4.5 85.8 Kolay 

6 Trafik 87 30 12 2.97 2.5 73 Kolay 

6 Çiftçiyle 

Oğulları 

303 113 19 2.68 5.9 75.8 Kolay 

6 Kumbara 112 43 16 2.60 2.7 87.3 Kolay 
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7 Selim Ve 

Pelin  

482 209 91 2.36 2.3 98 Çok Kolay 

7 Gerçek Bir 

Meslek 

378 143 21 2.72 6.8 71.8 Kolay 

7 Sporcu 111 48 16 2.52 3 89.8 Kolay 

7 Dağınık Karga 817 331 67 2.52 4.9 84.8 Kolay 

8 Atakan 

Televizyon 

Seyretmek 

İstiyor  

937 370 60 2.48 6.2 83 Kolay 

8 Bardaktan 

Telefon 

Yapma 

570 194 32 2.85 6.1 68.4 

 

Orta Güçlükte 

8 Teknoloji 216 75 26 2.89 2.9 75.2 Kolay 

8 Taşıtlara 

Sesleniş 

95 47 12 2.03 3.9 107.1 Çok Kolay 

Tablo 5’te Türkçe İkinci Sınıf Koza Yayınları ders kitabındaki otuz iki metin incelenmiştir. 

Metinlerin ortalama sözcük uzunluğu 1.99 ile 3.01 arasında değişmektedir. Metinlerin ortalama cümle 

uzunluğu ise 2.1 ile 9.4 arasındadır. İnceleme sonuçlarına göre yedi metnin “çok kolay”, yirmi bir 

metnin “kolay”, dört metnin de “orta güçlük” düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

İlkokul Türkçe Üçüncü Sınıf ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerine ilişkin 

bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. İlkokul Türkçe 3. Sınıf Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri 

T
em

a
 

Metin 
Seslem 

Sayısı 

Sözcük 

Sayısı 

Cümle 

Sayısı 

Ortalama 

Sözcük 

Uzunluğu 

Ortalama 

Cümle 

Uzunluğu 

Okunabilirlik 

Puanı 

Okunabilirlik 

Düzeyi 

1 
Okula 

Dönüş  
179 88 18 2.11 4.9 101.3 Çok Kolay 

1 
Gezmeyi 

Seven Ağaç 
751 284 51 2.68 5.6 76.5 Kolay 

1 
Kral ve 

Tohum 
659 264 25 2.52 10.6 69.9 Orta Güçlükte 

1 
Çocuk 

Memur 
506 218 32 2.28 6.8 89.5 Kolay 

2 
Millî 

Marşımız  
468 182 18 2.56 10.1 69.6 Orta Güçlükte 

2 Şahin Bey 1021 401 50 2.56 8 75.1 Kolay 

2 

Sana 

Borçluyuz 

Ta 

Derinden 

162 59 16 2.89 3.7 73.1 Kolay 

2 Daima Hür 802 292 42 2.72 7 71.3 Kolay 

3 
Ormanlar 

Kralı 
1107 489 68 2.28 7.2 88.4 Kolay 

3 
Her Şeye 

Rağmen 
612 251 42 2.48 6 83.5 Kolay 

3 
Hayat 

Tamircisi 
525 176 16 2.93 11 52.4 Orta Güçlükte 
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3 
Ben Bir 

Ağacım 
137 51 19 2.80 2.7 79.3 Kolay 

4 
Timur’un 

Filleri 
360 147 24 2.52 6.1 81.7 Kolay 

4 Çayda Çıra 521 200 28 2.60 7.1 75.8 Kolay 

4 Cirit Oyunu 457 160 17 2.76 9.4 63.4 Orta Güçlükte 

4 Üç Kardeş 696 271 36 2.48 7.5 79.6 Kolay 

5 Gazete  85 31 12 2.76 2.6 81.2 Kolay 

5 İşaret Dili 259 91 9 2.76 10.1 61.6 Orta Güçlükte 

5 

İnternet 

Sayesinde 

İletişim 

Kuruyorum 

586 180 17 3.13 10.6 45.4 Zor 

5 
Anneme İlk 

Mektup 
187 81 19 2.32 4.3 94.4 Çok Kolay 

6 İhsan Ketin  1347 517 106 2.56 4.9 83.2 Kolay 

6 Buluşlar 456 161 20 2.76 8.1 66.8 Orta Güçlükte 

6 
Uzaya İlk 

Yolculuk 
348 138 17 2.44 8.1 79.7 Kolay 

6 
Telefonun 

İcadı 
477 167 15 2.85 11.1 55.4 Orta Güçlükte 

7 

Dünya 

Çocuk 

Bayramı 

140 55 20 2.60 2.8 87.1 Kolay 

7 
Tüm Dünya 

Oyunda 
677 252 27 2.52 9.3 73.3 Kolay 

7 

Geceyi 

Sevmeyen 

Çocuk 

650 259 67 2.64 3.9 82.6 Kolay 

7 
Atatürk ve 

Çocuklar 
456 160 24 2.85 6.7 66.8 Orta Güçlükte 

8 
Yemek 

Seçimi  
715 324 59 2.24 5.5 94.5 Çok Kolay 

8 19 Mayıs  104 52 16 2.24 3.1 100.7 Çok Kolay 

8 İzcilik 366 121 18 2.97 6.7 62 Orta Güçlükte 

8 

Meyve ve 

Sebzeleri 

Yıkayalım 

356 126 19 2.85 6.6 67.1 Orta Güçlükte 

Tablo 6’da Türkçe Üçüncü Sınıf ders kitabındaki otuz iki metin incelenmiştir. Metinlerin 

ortalama sözcük uzunluğu 2.11 ile 3.13 arasında değişmektedir. Metinlerin ortalama cümle uzunluğu 

ise 2.6 ile 11.1 arasındadır. İnceleme sonuçlarına göre dört metnin “çok kolay”, on yedi metnin “kolay”, 

on metnin “orta güçlük”, bir metnin de “zor” düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

İlkokul Türkçe Dördüncü Sınıf ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerine ilişkin 

bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. İlkokul Türkçe 4. Sınıf Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri 

T
em

a
 

Metin 
Seslem 

Sayısı 

Sözcük 

Sayısı 

Cümle 

Sayısı 

Ortalama 

Sözcük 

Uzunluğu 

Ortalama 

Cümle 

Uzunluğu 

Okunabilirlik 

Puanı 

Okunabilirlik 

Düzeyi 

1 
Kitabın 

Büyüsü 
225 95 20 2.36 4.8 91.5 Çok Kolay 
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1 

Asım’ın Nesli 

Kitap 

Dostudur 

605 240 48 2.52 5 84.5 Kolay 

1 Konuşan Kitap 1052 412 72 2.56 5.7 81.1 Kolay 

1 Çocuk Kalbi 691 259 38 2.64 6.8 75 Kolay 

2 
Çok Kitap 

Okurdu  
233 76 6 3.01 12.7 44.8 Zor 

2 
Atatürk 

Aralarındaydı 
208 77 32 2.76 2.4 81.7 Kolay 

2 

Efelerin Efesi, 

Hey Gidinin 

Efesi! 

754 297 46 2.52 6.5 80.6 Kolay 

2 Vecihi Hürkuş 1052 395 67 2.68 5.9 75.8 Kolay 

3 Sevgi Çuvalı  760 284 40 2.56 7.1 77.4 Kolay 

3 
Ben Engelli 

Değilim Anne  
124 50 13 2.56 3.8 86.1 Kolay 

3 
Sevmek 

Mutluluktur 
182 76 26 2.44 2.9 93.2 Çok Kolay 

3 Kaşağı 1116 490 121 2.40 4 92 Çok Kolay 

4 
Küçük 

Mucitler  
181 67 20 2.64 3.4 83.9 Kolay 

4 
İcat Nasıl 

Yapılır? 
1080 437 55 2.44 7.9 80.2 Kolay 

4 

Robotların 

Efendisi: 

Cezeri 

657 238 20 2.64 11.9 61.7 Orta Güçlükte 

4 İbni Sina 1180 463 72 2.48 6.4 82.5 Kolay 

5 
Kaybolan 

Cennet  
960 348 42 2.76 8.3 66.3 Orta Güçlükte 

5 
Dağdaki 

Kaynak 
839 386 97 2.24 4 98.4 Çok Kolay 

5 
Evini Arayan 

Ardıç Tohumu 
955 375 60 2.56 6.3 79.5 Kolay 

5 
Deniz Çok 

Uzak  
169 72 19 2.36 3.8 94.1 Çok Kolay 

6 
Hep Büyük 

Efsanesi  
761 302 26 2.44 11.6 70.5 Kolay 

6 Kanlı Kavak 754 334 92 2.36 3.6 94.6 Çok Kolay 

6 
Bir Fincan 

Kahve 
792 310 32 2.56 9.7 70.7 Kolay 

6 
Oğuz Kağan 

Destanı 
958 389 49 2.44 7.9 80.2 Kolay 

7 
Gizemli 

Canlılar  
532 173 17 2.97 10.2 52.9 Orta Güçlükte 

7 

İlk Güreşcimiz 

Koca Yusuf 

Ve Başarısının 

Sırrı 

397 147 17 2.64 8.6 70.3 Kolay 

7 Şifa Niyetine 342 137 26 2.48 5.3 85.4 Kolay 
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7 
Mezgit 

Mehmet 
1289 459 68 2.76 6.8 70.2 Kolay 

8 
Nedir Bu 

Sanat?  
846 324 35 2.56 9.3 71.7 Kolay 

8 
El Sanatlarını 

Yaşatalım 
1151 429 48 2.64 8.9 69.5 Orta Güçlükte 

8 Büyülü Kutu 1291 471 60 2.68 7.9 70.5 Kolay 

8 Bahar Neşesi 175 83 25 2.03 3.3 108.7 Çok Kolay 

Tablo 7’de Türkçe Dördüncü Sınıf ders kitabındaki otuz iki metin incelenmiştir. Metinlerin 

ortalama sözcük uzunluğu 2.03 ile 3.01 arasında değişmektedir. Metinlerin ortalama cümle uzunluğu 

ise 2.4 ile 12.7 arasındadır. İnceleme sonuçlarına göre yedi metnin “çok kolay”, yirmi metnin “kolay”, 

dört metnin “orta güçlük”, bir metnin de “zor” düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ortalama sözcük-cümle uzunlukları ve 

okunabilirlik düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 2. İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Ortalama Sözcük-Cümle Uzunlukları ve 

Okunabilirlik Düzeyleri 

Kitap 
Ortalama 

Sözcük Uzunluğu 

Ortalama 

Cümle Uzunluğu 

Ortalama 

Okunabilirlik Puanı 

1. Sınıf İlk Okuma 

Yazma 
2.20 3.27 101.67 

1. Sınıf 2.54 4.44 84.08 

2. Sınıf 2.56 4.94 82.98 

3. Sınıf 2.61 6.81 76.00 

4. Sınıf 2.55 6.64 78.92 

İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ortalama sözcük-cümle uzunlukları ve 

okunabilirlik düzeylerinin yer aldığı Tablo 8 incelendiğinde üçüncü sınıfa kadar sözcük uzunluğunda 

artış meydana geldiği fakat dördüncü sınıfta sözcük uzunluğunda azalma olduğu tespit edilmiştir. 

İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ortalama cümle uzunluğuna 

bakıldığında, cümle uzunluklarında üçüncü sınıfa kadar artış meydana geldiği fakat dördüncü sınıfta 

cümle uzunluğunda azalma olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 8’e göre Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ortalama okunabilirlik puanının 

üçüncü sınıfa kadar azaldığı ancak dördüncü sınıfta okunabilirlik puanında artış olduğu bulgulanmıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin okunabilirlik düzeyleri 

incelenmiştir. İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ortalama sözcük uzunluğuna 

bakıldığında sınıflara göre sözcük uzunlukları arasında üçüncü sınıfa kadar artış olduğu ancak dördüncü 

sınıfta sözcük uzunluklarının azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca birinci sınıf ile dördüncü sınıf ders 

kitaplarında yer alan metinlerin sözcük uzunlukları arasında önemli bir fark olduğu ifade edilebilir. 

Örnek olarak; Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma kitabında yer alan “Karagöz ile Hacivat Ramazan 

Davulcusu” adlı metnin ortalama sözcük uzunluğu 2,03 hece, aynı kitapta yer alan “Korkak Tavşan” 

adlı metinin ortalama sözcük uzunluğu 2,44 hecedir. Üçüncü Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan “Okula 

Dönüş” adlı metnin ortalama sözcük uzunluğu 2,11 hece, aynı kitapta yer alan “İnternet Sayesinde 

İletişim Kuruyorum” adlı metnin ortalama sözcük uzunluğu 3,13 hecedir. Dördüncü Sınıf Türkçe ders 

kitabında yer alan “Bahar Neşesi” adlı metnin ortalama sözcük uzunluğu 2,03 hece, aynı kitapta yer alan 

“Çok Kitap Okurdu” adlı metnin ortalama sözcük uzunluğu 3,01 hecedir. Bu, öğrencilerin sınıf düzeyi 

arttıkça daha çok heceli sözcüklerle karşılaştığı göstermektedir. Tosunoğlu ve Özlük’ün (2011) yaptığı 

ilköğretim Türkçe 1 ders kitabında bulunan metinlerden sadece nesirlerin incelendiği araştırmada 

ortalama sözcük uzunluğu 2,51-2,86 arasında değişmektedir. Demir’in (2013) araştırmasında birinci 

sınıf metinlerinin sözcük uzunluğunun 2,38-3,08; üçüncü sınıf metinlerinin sözcük uzunluğunun 2,31-
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2,96; dördüncü sınıf metinlerinin sözcük uzunluğunun 2,35-3,28 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar, yapılan araştırmanın bulgularıyla farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni Tosunoğlu ve 

Özlük’ün (2011) sadece nesirleri, Demir’in ise sadece bilgilendirici ve öyküleyici metinleri 

incelemesiyle açıklanabilir. 

İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ortalama cümle uzunluğuna bakıldığında 

sınıflara göre cümle uzunlukları arasında üçüncü sınıfa kadar artış olduğu ancak dördüncü sınıf cümle 

uzunluklarının azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca birinci sınıf ile dördüncü sınıf ders kitaplarında yer alan 

metinlerin cümle uzunlukları arasında önemli bir fark olduğu görülmüştür. Örneğin; Birinci Sınıf İlk 

Okuma Yazma kitabında yer alan “Bilmece-Şiir Bunlar” adlı metnin ortalama cümle uzunluğu 2,2 

sözcük, aynı kitapta yer alan “Karagöz ile Hacivat Ramazan Davulcusu” adlı metnin ortalama cümle 

uzunluğu 4,1 sözcüktür. Dördüncü Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan “Atatürk Aralarındaydı” adlı 

metnin ortalama cümle uzunluğu 2,4 sözcük, aynı kitapta yer alan “Çok Kitap Okurdu” adlı metnin 

ortalama cümle uzunluğu 12,7 sözcüktür. Demir’in (2013) araştırmasında birinci sınıf metinlerinin 

cümle uzunluğunun 4,25-7,14; dördüncü sınıf metinlerinin cümle uzunluğunun 5,88-10 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Bu da öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça daha uzun sözcüklü cümlelerle 

karşılaştığını göstermektedir. 

Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma ders kitabındaki okuma metinlerinin tamamının “çok kolay” 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tosunoğlu ve Öztürk (2011) tarafından yapılan çalışmada birinci sınıf 

Türkçe ders kitabındaki incelenen 9 metnin tamamının kolay düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu ders 

kitaplarındaki metinler genellikle okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin ilk karşılaşacağı metinler 

olmaktadır. Metinlerin kolay okunabilmesi öğrenciler için güdülenmeyi artırabilir. Buna göre Birinci 

Sınıf İlk Okuma Yazma ders kitabındaki okuma metinlerinin okunabilirlik düzeyleri öğrenci seviyesine 

uygun olduğu söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, birinci sınıf ders kitaplarındaki metinlerin yaklaşık 

tamamının “çok kolay” ve “kolay” düzeyde olduğu görülmüştür. Sadece bir metin “orta güçlük” 

düzeydedir. Sınıf düzeyi arttıkça “orta güçlük” düzeydeki metinlerin sayısının arttığı, “zor” düzeyde 

metinlerin de incelenen kitaplarda yer aldığı belirlenmiştir.  İncelenen ders kitapları içerisinde “çok zor” 

düzeyde metin bulunmamaktadır. Sınıf düzeyi arttıkça, İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma 

metinlerinin okunabilirlik düzeyleri puanlarının düştüğü, okunabilirlik düzeylerinin zorlaştığı 

görülmektedir. İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ortalama okunabilirlik puanlarına 

bakıldığında Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma kitabındaki metinlerin “çok kolay” düzeyde; birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin “kolay” düzeyde olduğu görülmektedir. 

Buna göre ilkokul Türkçe ders kitaplarında kolaydan zora ilkesinin uygulandığı ifade edilebilir. 

Demir’in (2013) araştırmasında ders kitaplarındaki metinlerin ortalama okunabilirlik düzeylerinin sınıf 

düzeyi arttıkça düzenli bir şekilde güçleştiği görülmektedir.  

Araştırmada ulaşılan sonuçlardan hareketle aşağıda yer verilen öneriler geliştirilebilir: 

Ateşman Okunabilirlik Formülünün uyarlama olması dikkate alındığında Türkçenin yapısını 

merkeze almış yeni formüller geliştirilebilir. 

Ders kitaplarında yer alacak metinler, okunabilirlik düzeyi ve öğrencilerin seviyelerine 

uygunluğu incelenerek hazırlanabilir. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı genç yetişkin bireylerin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışlarının çeşitli 

demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 18-

30 yaş arası çevrimiçi alışveriş yapmayı tercih eden 337 kadın (% 68.8) ve 95 erkek ( % 14.4) olmak üzere 432 

genç yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Bozdağ ve Yalçınkaya-Alkar (2018) 

tarafından Türk kültürüne uyarlanmış ‘Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Ölçeği’ ve araştırmacılar 

tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA 

yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, t-testi sonucuna göre kompülsif çevrimiçi satın 

alma davranışının cinsiyete göre (t430=1.680, p>.05), romantik ilişkiye sahip olup olmama durumuna göre (t430=-

.153, p>.05) ve bir işte çalışıp çalışmama durumuna göre (t368=-.096, p>.05) anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

görülmüştür. Yapılan ANOVA testi sonucuna göre kompülsif çevrimiçi satın alma davranışı hafta içi günlük 

internet kullanım süresine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (F3-428=2.873, p>.05). Yapılan ANOVA testi 

sonucuna göre kompülsif çevrimiçi satın alma davranışı hafta sonu günlük internet kullanım süresine göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmaktadır (F3-428=3.388, p<.05). Varyans homojen dağılmadığı için Tamhane testi uygulanmıştır. 

Tamhane testi sonucuna göre hafta sonu günlük 3-4 saat internet kullanımı olanların puanları 1-2 saat internet 

kullanımı olanların puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir. Araştırmada elde edilen bulgular dikkate 

alınarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı, Genç Yetişkinler, Tamhane Analizi 

INVESTIGATION OF COMPULSIVE ONLINE SHOPPING 
BEHAVIOR IN YOUNG ADULTS IN TERMS OF VARIOUS DEMOGRAPHIC 

VARIABLES 

Abstract 
The purpose of this research is to examine Compulsive Online Shopping Behaviors of young adults 

according to various demographic variables. The study group of the research consists of 337 female (68.8%) and 

95 male (14.4%) young adult individuals between the ages of 18-30 who prefer to shop online, reached through 

convenient sampling. The 'Compulsive Online Shopping Behavior Scale' adapted to Turkish culture by Bozdağ 

and Yalçınkaya-Alkar (2018) and a personal information form prepared by the researchers were used as data 

collection tools.  Descriptive statistics, t-test and ANOVA methods were used in the analysis of the data. According 

to the findings of the study, as a result of the t-test, compulsive online shopping behavior was determined according 

to gender (t430=1.680, p>.05), having a romantic relationship (t430=-.153, p>.05) and working in a job. It was 

observed that there was no significant difference according to non-working status (t368=-.096, p>.05).According 

to the results of the ANOVA test, compulsive online shopping behavior does not differ significantly according to 

the daily internet usage time on weekdays (F3-428=2.873, p>.05). According to the results of the ANOVA test, 

compulsive online shopping behavior differs significantly according to the daily internet usage time at the weekend 

(F3-428=3.388, p<.05). Tamhane test was applied because the variance was not homogeneously distributed. 

According to the results of the Tamhane test, the scores of those who use the internet for 3-4 hours a day on the 

weekend are statistically higher than the scores of those who use the internet for 1-2 hours. The findings obtained 

in the research were discussed by taking into account. 

Keywords: Compülsive Online Shopping Behavior, Young Adults, Tamhane't2 Analysis 

mailto:ztras@erbakan.edu.tr
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1. GİRİŞ 

Ergenlik döneminin bitmesi ile başlayarak yaşlılığa kadar uzanan yaşam döngüsündeki en uzun 

dönem genç yetişkinlik dönemi olarak ifade edilmektedir (Doğan ve Cebioğlu, 2011). Gelişim 

dönemleri ve görevleri arasındaki farklılıklar nedeniyle yetişkinlik dönemi de kendi içinde dönemlere 

ayrılmıştır. 18-30 yaş arasındaki bireyler için genç yetişkinlik kavramı kullanılmaya başlanmıştır 

(Arnett, 2000). 

Genç yetişkinlik dönemi, yetişkinliğe girişi temsil etmektedir ve bu nedenle bireyin 

yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi olma özelliği taşır (Onur, 2006). 18-30 yaş 

aralığını kapsayan genç yetişkinlerin gelişim dönemlerinde bazı gelişim görevleri ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; işe girme ve meslekte yükselerek kariyer yapma, hayat arkadaşı 

seçiminde bulunma ve hayat arkadaşıyla yaşamı sürdürebilme, eş ve ev ile ilgili sorumlulukları 

üstlenebilme, çocuk sahibi olma, çocuk büyütme ve hayatla ilgili sorumlulukları alabilmektir 

(Yeşilyaprak, 2016). 

Genç yetişkinlerin tarih boyunca bir şeyler satın almak için moda, popüler olma ve taklit etme 

gibi çeşitli motivasyon kaynakları olmuştur (Bozdağ ve Alkar, 2018). Tüketim toplumunda, ortalama 

bir birey ihtiyaç duyabilecekleri her şeyden biraz daha fazla satın alabilmektedir ve bu durum kompülsif 

satın alma davranışını ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte bu davranış genç yetişkinlik döneminde 

daha fazla görülmektedir (Bal ve Okkay, 2022).  

Kompülsif çevrimiçi satın alma davranışı; olumsuz olay ya da duyguların bir sonucu olarak 

kronik, tekrarlayan ve aşırı bir biçimde satın alma yapma şeklinde bir davranış biçimi olarak 

tanımlanmaktadır (O’Guinn ve Faber, 1989). Bu satın alma davranışı internetten alışverişte kişisel 

etkileşim ve sosyalleşmeye gerek olmadığı için (Lee vd. 2016) satın alma sürecinde tüketiciye izole bir 

ortam sunarak kompülsif çevrimiçi satın alma davranışının artmasını desteklemektedir (Lee ve Park, 

2008).  Genç yetişkinlik dönemi Erikson’a göre yakınlığa karşı yalıtılmış evresidir ve bu dönemin temel 

özelliği eş seçimi ve sosyal ilişkilerin gelişmesi olduğu ifade edilmektedir (Doğan ve Cebioğlu, 2011). 

Bu sebeple genç yetişkinlik döneminde bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma davranışının artması 

genç yetişkin bireylerin içerisinde bulundukları gelişim döneminin temel özelliklerini yerine getirmesini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı da genç yetişkin bireylerin kompülsif 

çevrimiçi satın alma davranışları ile cinsiyet, romantik ilişki, çalışma durumu, hafta içi ve hafta sonu 

günlük internet kullanımı ile arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.   

YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel araştırma deseninin alt türü olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır 

(Karasar, 2014). 

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 18-30 yaş 

arası çevrimiçi alışveriş yapmakta olan ( X =24.00, ss=10.72) 337 kadın (% 68.8) ve 95 erkek ( % 14.4) 

olmak üzere 432 genç yetişkin bireyler oluşturmaktadır.  Genç yetişkin bireylerin 50’si (%11.6) günlük, 

126’sı (%29.2) haftalık, 139’u (32.2) aylık, 86’sı (%19.9) birkaç ayda bir, 31’i (%7.2) yılda birkaç kez 

çevrimiçi alışveriş yapmaktadır.  

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplama araçları olarak Kompülsif Çevrimiçi Satın 

Alma Davranışı Ölçeği’ ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Ölçeği: Bu araştırmada Bozdağ ve Yalçınkaya-

Alkar (2018) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Ölçeği 

kullanılmıştır.Ölçekten alınan puanların artması, kişilerin kompülsif çevrimiçi satın alma 

davranışlarının arttığını göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .95 olarak elde 

edilmiştir. Bu çalışma için Cronbach Alfa değeri .92 olarak bulunmuştur. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada katılımcıların cinsiyet, yaş, romantik ilişki, algılanan gelir 

düzey, romantik ilişki, çalışma durumu, çevrimiçi alışveriş yapma sıklığı, hafta içi ve hafta sonu günlük 
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internet kullanım süresi gibi demografik bilgileri belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 

hazırlanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1: Betimsel İstatistikler 

 
N X  

ss Skewness  

(Çarpıklık) 

Kurtosis  

(Basıklık) 

Cronbach’s 

Alfa 

Kompülsif Çevrimiçi Satın 

Alma Davranışı 
432 15.43 13.71 .936 .082 .92 

 

Başlangıçta 439 olan veri sayısı uç veri ayıklama işlemi yapılarak 432 olarak hesaplanmıştır. 

Uç veri ayıklama yöntemi olarak “Mahanalobis” uzaklık değeri kullanılmıştır (Kannan ve Manoj, 2015). 

Uç veri ayıklama analizinden sonra ölçek puanlarının normal dağılım özelliği incelenmiştir. Kompülsif 

çevrimiçi satın alma ölçeği puanları (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerinin ±1.0 aralığında yer 

alması sebebiyle normal dağılım özelliği göstermektedirler (George ve Mallery,  2019).  Kompülsif 

çevrimiçi satın alma ölçeği Cronbach’s Alfa değeri .70 üzerinde olduğu için ölçme aracının güvenilir 

olduğu görülmektedir (Büyüköztürk, 2018). 

Tablo 2: Genç Yetişkinlerin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Puanlarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X  
ss t p 

Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma 

Davranışı 

Kadın 337 15.95 14.30 1.680 .095 

Erkek 95 13.61 11.26 

*p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde genç yetişkin bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma puanlarının 

cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (t430=1.680, p>.05).  

Tablo 3: Genç Yetişkinlerin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Puanlarının Romantik İlişki 

Durumuna Göre Farklılaşmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

 Romantik 

İlişki 

N X  
ss t p 

Kompülsif Çevrimiçi Satın 

Alma Davranışı 

Var 245 15.34 12.51 -.153 .879 

Yok 187 15.55 15.17 

*p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde genç yetişkin bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma puanlarının 

romantik ilişki durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (t430=-.153, p>.05). 

Tablo 4: Genç Yetişkinlerin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Puanlarının Çalışma Durumuna 

Göre Farklılaşmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

 
Çalışma 

Durumu 
N X  ss t p 

Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma 

Davranışı 

Çalışıyor 190 15.27 14.83 
-.096 .924 

Çalışmıyor 180 15.41 12.79 

 *p<.05 

 Tablo 4 incelendiğinde genç yetişkin bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma puanlarının 

çalışma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (t368=-.096, p>.05). 

Tablo 5: Genç Yetişkinlerin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Puanlarının Hafta İçi Günlük 

İnternet Kullanım Süresine Göre Farklılaşmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 
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Hafta İçi Günlük 

Kullanım Süresi 
N X  ss F p 

Kompülsif 

Çevrimiçi 

Satın Alma 

Davranışı 

1-2 Saat 92 13.22 11.07 

2.046 .107 
3-4 Saat 139 17.18 13.78 

5-6 Saat 101 14.09 14.38 

7 Saat Ve Üzeri 100 16.39 14.85 

 *p<.05 

 Tablo 5 incelendiğinde genç yetişkin bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma puanlarının hafta 

içi günlük internet kullanım süresine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (F3-428=4.046, 

p>.05).  

Tablo 6: Genç Yetişkinlerin Kompülsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Puanlarının Hafta Sonu Günlük 

İnternet Kullanım Süresine Göre Farklılaşmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

 
Hafta Sonu Günlük 

Kullanım Süresi 
N X  ss F p 

Anlamlı 

Fark 

(Tamhane) 

Kompülsif 

Çevrimiçi 

Satın Alma 

Davranışı 

1-2 Saat 85 12.44 10.46 

3.388 .018* 2>1 
3-4 Saat 119 18.27 13.96 

5-6 Saat 124 14.37 14.12 

7 Saat Ve Üzeri 104 15.89 14.76 

*p<.05, 1=1-2 Saat, 2=3-4 Saat, 3=5-6 Saat, 4=7 Saat Ve Üzeri 

 Tablo 6 incelendiğinde genç yetişkin bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma puanlarının hafta 

sonu günlük internet kullanım süresine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (F3-428=3.388, 

p<.05). Farklılaşmanın kaynağına bakarken varyanslar homojen olarak dağılmadığı için tamhane testi 

kullanılmıştır. Tamhane testi sonucuna göre hafta sonu günlük internet kullanımı 3-4 saat olan genç 

yetişkin bireylerin puanları ( X =18.27) günlük internet kullanımı 1-2 saat olan genç yetişkin bireylerin 

puanlarından ( X =12.44) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir.   

SONUÇ 

Bu araştırmada genç yetişkinlerin kompülsif çevrimiçi satın alma davranışlarının cinsiyete göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Literatüre bakıldığında kompülsif çevrimiçi 

satın alma davranışının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığına ilişkin bulguların olduğu çalışmalar 

bulunmaktadır (Zeren ve Gökdağlı, 2017; Şeker, 2020; Hussain ve Bolari, 2012). Bu araştırmada 

kompülsif çevrimiçi satın alma davranışlarının romantik ilişki değişkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Literatüre bakıldığında kompülsif çevrimiçi satın alma 

davranışının romantik ilişki değişkenine göre farklılaşmadığına ilişkin bulguların olduğu çalışmalar 

bulunmaktadır (Beziroğlu, 2018; Bozdağ ve Alkar, 2018). Bu araştırmada kompülsif çevrimiçi satın 

alma davranışlarının genç yetişkin bireylerin çalışma durumuna göre göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bozdağ ve Alkar (2018) tarafından yapılan bir çalışmada benzer 

bulgunun elde edildiği görülmektedir.  

Bu araştırmada kompülsif çevrimiçi satın alma davranışının hafta içi günlük internet kullanım 

süresine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulgusu ve hafta sonu internet kullanım süresine göre 

farklılaştığı bulgusu elde edilmiştir.  Başka bir ifade ile hafta sonu internet kullanım süresinin artması 

bireylerin kompülsif çevrimiçi satın alma davranışlarını artırmaktadır. Bozdağ ve Alkar (2018), Özçelik 

vd, (2017), Günüç ve Keskin (2016) tarafından genç yetişkin bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda 

internet kullanım süresinin artmasının kompülsif çevrimiçi satın alma davranışını artırdığı bulgusunun 

elde edildiği görülmektedir. Bu çalışmanın bulgusu literatür ile tutarlıdır.  



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

246 

 

İnternet kullanım süresinin artması kompülsif çevrimiçi satın alma davranışında artış meydana 

getirmektedir. Bu sebeple genç yetişkin bireylere sağlıklı internet kullanımı hakkında psikoeğitim 

programlarının verilmesi tavsiye edilmektedir. Yapılacak sonraki araştırmalarda farklı yaş grupları 

içeren örneklerle çalışılması konu olan değişkenle ilgili literatüre ışık tutabilir.  
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Özet 

Göç kavramı geçmişten günümüze değişiklikler göstererek gelişen bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tanımsal olarak baktığımızda birey ya da toplum gruplarının siyasal, sosyal, ekonomik ve 

kültürel nedenlerden dolayı bir bölgeden başka bir bölgeye hareket ederek orada ikamet etmesi manasına 

gelmektedir. Ancak modern zamanda göç kavramına farklı bakış açıları getirilmekte ve bu doğrultuda 

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da göç kavramı üzerine yeni bir tanım ekleyerek 

eğitim üzerindeki etkisi ve değişimini incelemektir. Günümüzde evrensel göç üzerine yoğunlaştığımızda 

modern zamanlı teknolojik gelişimin sosyal hayatımıza etkisini irdelemek, aralarında oluşabilecek bir 

ilişkiden söz etmenin mümkün olacağı fikrini vermektedir. Bu doğrultuda günümüz teknolojisi ile göç 

kavramına bakacak olur isek yaşadığımız dünya ile sanal dünya arasında oluşabilecek sanal bir göçten 

bahsetmenin yeni ve akılcı bir kavram olarak tartışılmaya müsait bir konu olduğunu söyleyebilmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Göç, eğitim, metaverse, sanal gerçeklik. 

Giriş 

Göç kelimesi köken olarak Latince migrare’den türemiştir. Gezinme sonucunda yeniden bir 

bölgeye yerleşmek, ikamet edilen bölgenin geçici ya da daimi değişimi sonucunda yeni bir yerde kalmak 

manasına gelmektedir (Akyıldız, 2019:4).  

Eski Türkçe de “kȫç” olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlam bakımından taşınma, taşınan yük 

sözcüklerine eş gelmektedir. Bu kelime türeyerek “köç” taşınmak, kalkıp gitmek fiiline dönüşmüştür 

(Nişanyan, 2007). 

Göç kavramı 19. yy’da bilime ve araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Coğrafyacı ve harita 

uzmanı olan Ravenstein’in ilgi alanına girerek ilk defa göç konusunda bir fikir ortaya atılmasına sebep 

olmuştur. Ravenstein “Göç Yasaları” konulu iki tebliğ sunarak tartışmaları daha da ileriye taşımıştır. 

Ravenstein “yasa” kavramını belirterek, demografik hareketlerin değişmediğine dikkat çekmek 

istemiştir. Ona göre göçün büyük bir kısmı kısa mesafelere yapılırken uzak mesafeye yapılan göçlerin 

ticaret ve sanayi sebepli olduğu ifade edilmektedir. Bu da ekonominin göç üzerinde büyük bir etkisi 

olduğunu göstermektedir(Abadan-Unat, 2002:4-5). 

Uluslararası göç hukuku çerçevesinde baktığımızda da göç tanımı Devlet içerisinde yer 

değiştirmek ya da uluslararası bir sınırı geçmek anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca süre, yapı ve neden 

fark etmeksizin insanların yapmış olduğu yer değişikliğine de karşılık gelmektedir (Çiçekli, 2009: 22). 

 Erder’e göre ise ( 2006) ; Anlamlı bir uzaklık ve etki yaratan bir süre içinde gerçekleşen eylem 

olarak açıklanmıştır. 

Göçün sosyolojik sebeplerine yönelik yapılmış olan tanımında insanların siyasal, sosyal, 

ekonomik, kültürel ya da doğal nedenlerden dolayı coğrafi olarak bulundukları bölgeden başka bir 

bölgeye yerleşmesi anlamına geldiğini söylemek mümkündür ( Adıgüzel, 2016: 3). 

Tanımsal olarak farklılıklar gösteren ancak düşünsel olarak aynı sınırlar içinde anlamlandırılan 

göç olgusunu 21. Yy dünyası üzerinden konumlandırmak gerektiği gerçeğini de unutmamak 

gerekmektedir. Modern dünyanın sunmuş olduğu teknolojik değişim ve gelişimlerin insan hayatı 

üzerindeki etkisi yadsınamaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı da göç 

kavramını değişen dünya üzerinden yorumlamak ve bu kavrama yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. 
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Metaverse Göç ve Eğitim 

21.yy dünyasındaki teknolojik gelişmelerle insan ve mekan arasındaki sınırların ortadan 

kalkmaya başlaması göç kavramı açısından oldukça ilgi çekicidir. Bu sınırları kaldırmada en büyük 

etkenin işaret ettiği tek nokta ise sanal gerçeklik adı altında oluşturulmuş olan Metaverse dünyasıdır. 

Metaverse dünyasını anlamak için öncelikle sanal gerçeklik kavramına bakmak gerekmektedir. 

Sanal gerçeklik, İnsan zihninin sınırlarını aşarak gerçek dünya üzerinden soyut dünya algısı 

yaratmak, fiziksel gerçekliğin doğasını yorumlarken analiz etme ve dönüştürme ve hatta yeniden 

yaratma olanağı sunmaktadır. Bu çerçevede dijital ortamın sunmuş olduğu sanal gerçeklik olgusu 

teknolojiyle birlikte kendi benliğine özgü karakterize edilmiş yeni “gerçeklikler” ile tanımlamayı 

mümkün kılmaktadır. Gerçeklik olgusuna öznel yorumlar ve yeni bakış açıları ışığında baktığımızda 

fiziksel gerçekliğin var olanı bilme ve algılanan arasındaki ilişki esnek bakış açısı ile yoruma müsait 

olduğu fikrini vermektedir. Ancak bu bilinmezlik soyut kavramların hayat üzerindeki sınırlarını 

kaldırdığı gerçeğini bizlere vermektedir. Sanal gerçeklik fiziksel ortamı yapay olarak tekrardan 

oluşturarak ya da birbirinden farklı gerçeklik algısı yaratmak üzere kullanıcı ile ortamı bir bütün halinde 

oluşturmak için duyulardan yararlanarak yönlendiren bir dijital veri uzamı olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Kuruüzümcü, 2007: 93). 

Bu dijital veri uzamı, bilgisayar aracı ile yazılım ve donanımlar sayesinde sanal ortamda 

oluşturulmuş olan üç boyutlu bir deneyim sunan uygulamalar olarak bilinmektedir. Bu teknoloji 

sayesinde insanlar bu ortamda kendilerine ekonomik katkı sağlayan pazar alanları, eğitim gelişimini 

olumlu yönde etkileyen ve sosyal olarak eğlence ihtiyaçlarını giderdikleri bir ortam olarak kendine yer 

bulmuştur.  Bununla birlikte mimariden inşaat sektörüne, sağlık alanlarına kadar birçok noktada 

teknolojik olarak uygulamalar sunmaktadır (Şekerci, 2017: 1126). 

21. yy dünyasında teknolojiyle birlikte sanal gerçeklik adı altında evrensel bir olgu olarak 

Metaverse kavramı yeni bir kavram olarak günümüzde dikkat çekmektedir. Bu kavram ilk olarak Neal 

Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıkmıştır. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte roman teknolojiye uyarlanarak çevrimiçi 3 boyutlu bir dünya 

yaratımıyla söz konusu olmuştur. Metaverse meta-evrenin kısaltması olarak kullanılmaktadır. 

Oluşturulan bu dijital dünyada insanlar “Avatar” adı verilen kendi benliklerini, grafiksel bir tasarımla 

temsil ederek 3 boyutlu hareket ettiği, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği, ortak 

alanda çevrim içi buluşarak iletişim kurduğu aynı zamanda eğitim faaliyetleri, alışveriş ve buna benzer 

etkileşimlerde bulunduğu bir alan olarak dikkat çekmektedir. 

(https://academy.binance.com/tr/articles/what-is-the-metaverse) 

Bu kavramı göç ve eğitim ile ilişkilendirmemiz gerektiğine duyduğum inancın en büyük 

sebeplerinden biri ise bireylerin sanal dünyada araziler satın alarak, gerçek dünya ile eş zamanlı iş yeri 

kurma ve alışveriş işleminin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi olayıdır. Aynı zamanda öğrencilerin de 

bu ortamda çevrimiçi eğitim alma imkanına erişmesi, sanal dünyada göç ve eğitim kavramını doğrular 

niteliktedir. 

“Yang ve diğerleri, Meta evreni, gerçek dünyayı sanal dünyayla sorunsuz bir şekilde 

bütünleştiren ve avatarların taşınmasına izin veren,  içerik oluşturma, sergileme, eğlence, sosyal ağ 

oluşturma ve ticaret dahil olmak üzere zengin etkinlikleri barındıran, fiziksel dünyayı dönüştürmeyi vaat 

eden heyecan verici bir dijital rasyonel dünya olarak tanımlamaktadır” (Demir, Tokgöz, 2022 : 73). 

Pandemiyle birlikte yaşamlarının sınırlandığı bir gerçek dünya sorununda insanların sosyal 

hayat ihtiyacına yönelik geliştiği düşünülen meta evren, bu doğrultuda kendine gelişim alanı bulmuş 

diyebilmekteyiz. Meta evrenin sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda insanların gerçek dünyadan 

sanal dünyaya, zihinsel olarak geçiş yapmaları ve bu geçişi sağlayan araçların insan hayatında büyük 

bir değişime sebep olduğu gerçeği önemlidir. Sanal dünya içinde çevrim içi varoluştan bahsetmek göç 

olgusu bağlamında oldukça ilgi çekicidir. Ancak bu varoluşsal sürece yakından baktığımızda aslında 

temelinde yatan gerçeklik algısını teknolojik dünyanın varlığıyla yorumlamak ve anlamak daha doğru 

olacaktır. 

https://academy.binance.com/tr/articles/what-is-the-metaverse
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Jean Baudrillard simülasyon kuramında “ yeni dünyayla birlikte medya her alanda olduğundan 

gerçeklik kavramının ve algısının kökten değiştiğini” vurgulamıştır. Böylelikle Baudrillard’ın atmış 

olduğu bu kuram iki gerçeklik kavramını işaret etmektedir bunlardan birincisi medya yoluyla 

oluşturulmuş olan sanal gerçeklik ikincisi ise yaşadığımız dünyevi gerçekliktir. Buna “hipergerçeklik” 

adını vermiştir. Baudrillard’ın önem verdiği kavramlar aslında gerçeklik ilkesi ve simülakrdır. Ona göre 

gerçeklik ilkesi zihinde meydana gelen imgesel bir edinimdir. Gerçekler hakkında akılları karıştırılan 

bireyler, seçimlerini gerçek olmayan ama onun yerine gerçekmiş gibi hissettiren şeyler yoluyla yaparlar.  

Simülakr ise gerçek olarak algılanmak istenen ancak gerçek olmayan görünümlerin kendisidir 

(Baudrillard, 2011: 13-14-15). 

Baudrillard’ın bahsetmekte olduğu gerçeklik kavramına baktığımızda göç kavramını ve bu 

kavram üzerinde oluşmuş olan tanımları yeniden şekillendirmek gerektiği düşüncesi, teknolojinin 

ilerlemesiyle birlikte sanal gerçekliğin hayatlarımıza daha fazla dahil olduğu gerekçesiyle önem arz 

etmektedir. 

Örneğin sanal gerçeklik, kullanıcısı Meta evrene bir “avatar” olarak katılmaktadır. Bu katılımda 

hareket eylemini ve etrafındakilerle etkileşime girmesini sağlayan bir teknolojik sistem söz konusudur. 

Bu sistemler, duyuları büyük oranda etki altına alarak, insanı sanal dünyanın içine çekmektedir. Bu 

amaca yönelik yapılmış olan en yaygın cihaz başa takılan ve göz yanılsaması ile insanı sanal dünyanın 

içine daldıran bir ekran olan (Head-Mounted Display / HMD) ‘dir (Demir, Tokgöz, 2022 : 76). 

Bu alet sayesinde insanlar göç kavramında olduğu gibi zihinsel olarak gerçek dünya ile Meta 

evren arasında çevrim içi bir varlık sergileyerek sosyal, ekonomik ve eğitsel ihtiyaçlarını 

gidermektedirler. Bu ihtiyaçlara cevap veren ekonomik faaliyetlerin açıklaması ise şu şekildedir; 

“İnsanlar “avatar” olarak katıldıkları bu evrende ekonomik faaliyetler temel olarak, kıt öğeler 

ve değerli gayrimenkuller gibi sanal varlıkların açık artırmasını, arazi geliştirme ve kiralama, oyun 

görevlerini tamamlama ödülleri ve kripto para birimine yatırımdan elde edilen gelirleri içerir. Bu 

yüzden Metaverse, hem gerçek dünyadan hem de sanal dünyadan ilham alan yeni bir finansman biçimini 

çağırmaktadır” (https://yenimedya.wordpress.com/2021/11/24/uc-boyutlu-bir-dijital-dunyaya-dogru-

metaverse/)  

Bu sanal evrenin sunmuş olduğu ekonomik gelir ve giderler “Kripto” para birimi üzerinden 

yapılmaktadır. Bu evrene dahil olan her birey  “Kripto” para birimini kullanmak durumundadır. Bu bilgi 

bizlere göç eylemini gerçekleştirdiğimizde göç edilen bölgenin para birimini kullandığımız fikrini 

getirmektedir. Bu da bize gerçek dünyadan sanal dünyaya zihinsel olarak bir göç eylemini 

gerçekleştirdiğimizin yanında, orada finansal olarak da bir varlık sergilediğimizi belirtmektedir.  

Teknolojiyle birlikte yeni dünya oluşumunda sanal paraların varlığı gerçek dünya ile sanal 

dünya arasındaki sınırların yavaş yavaş kalkmaya başladığını gösteren en belirgin olaydır. Bu sebeple 

literatüre sanal para gibi yeni kavramlar eklenirken göç kavramını yeniden değerlendirmenin bu 

bağlamda gerekli olduğunu söyleyebilmekteyiz. 

Kağıt paraların yerine teknolojinin gelişmesiyle literatüre eklenen yeni para birimleri 

çalışmalarda şu şekilde tanımlanmaktadır; 

 Hemen hemen herkesin kullandığı dijital paralar elektronik ortamda saklanabilen aynı zamanda 

da transfer edilebilen bankalardaki kağıt paraların karşılığıdır. Dijital paranın hemen ardından çıkan 

sanal para, dijital paraya karşılık gelirken fiziksel gerçekliği yoktur. Kripto paralar ise dijitaldirler ve 

aynı zamanda da sanal paradırlar (Çarkacıoğlu, 2016: 6-7-8). 

Gün geçtikçe çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamaları sadece ekonomide değil, eğlence, turizm, 

savunma, tıp, üretim ve eğitim alanlarında da oldukça başarı kaydetmiştir. Günümüzde sanal gerçeklik 

uygulamaları ile öğrenciler birçok gezi programıyla sanal olarak gittikleri yerlerde var olma hissini 

yaşayarak o bölgedeki nesnelerin seslerini dahi duyabilmektedir. Bu tarz uygulamalar kendilerini askeri 

eğitimlerde de göstermektedir. Savunma ve saldırı stratejilerini simülasyonlar aracılığı ile 

gerçekleştirmektedirler. Tıp eğitiminde ise öğrenciler sanal kadavralar yoluyla eğitimlerini 

alabilmektedirler. Sanal gerçeklik laboratuvarları öğrencilere tehlikeli ve maliyeti yüksek olan deneyleri 

https://yenimedya.wordpress.com/2021/11/24/uc-boyutlu-bir-dijital-dunyaya-dogru-metaverse/
https://yenimedya.wordpress.com/2021/11/24/uc-boyutlu-bir-dijital-dunyaya-dogru-metaverse/


VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

250 

 

çoğu kez deneyimleme şansı sunmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları soyut alanların öğretilmesinde, 

matematik,  tarih, coğrafya gibi ilim alanlarının daha iyi kavranmasında etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte dil eğitimi amaçlı farklı ülkelere sanal olarak gidilip o bölgedeki 

birçok kişiyle etkileşimde bulunarak dil öğrenimine katkı sağlayan da bir uygulamadır. Bu uygulamanın 

bir diğer avantajı ise çevrimiçi özelliği sayesinde eş zamanlı birçok kişi aynı sanal ortamda birbirleriyle 

iletişim ve etkileşim kurabilmektedir. Bu sayede hangi amaçla olursa olsun geniş kitlelerce eş zamanlı 

olarak buluşulan bir sanal mekandan söz etmenin değeri ortaya çıkmaktadır(Tepe vd., 2016: 553). 

Bu çalışmalara günümüzde “metaverse” evreni üzerinden örnek verecek olur isek; 

“İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' nde yeni bir yöntem olan geleceğin teknolojisi 

olarak adlandırılan "metaverse" uygulaması projesi ile ilgili çalışmaların devam etmektedir. Mesleki 

eğitimlerde özellikle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, motor alanında araç tamirinin "metaverse" 

ortamında tamir imkanı sağlayan uygulamalar başladı. Ayrıca yeni proje çalışmaları ile sağlık 

eğitiminde metaverse uygulaması projesi başlangıç aşamasındadır” 

(https://hatay.meb.gov.tr/www/mesleki-egitimde-metaverse-uygulamalari/icerik/3472) 

Hatay’da gerçekleştirilmiş olan Metaverse konulu konferansta ise Mateverse dünyasında 

Antakya Bilim Merkezi’nin sanal gerçekliği yapıldığı ve merkezin yakın zamanda da sanal ziyarete 

açılacağı duyurulmuştur( https://www.sehrihatay.com/baskan-yilmaz-metaverse-sanal-evren-konulu-

konferansa-katildi-26450 ) 

“Eğitim konusundaki çalışmalardan bahseden Miili Eğitim Bakanı Özer Eğitim ve Metaverse 

bakışını şu şekilde ifade etmiştir, “Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada 

mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de mesleki eğitime uygulayacağız. Kaynakçılık, 

madencilik alanında uygulamaya başladık. Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili alt yapıyı kurma, 

geliştirme, dijital içerikler oluşturma çalışmalarını yoğunlaştırdık” 

(https://www.posta.com.tr/gundem/mebde-yeni-donem-milli-egitim-bakani-duyurdu-egitimde-

metaverse-devrimi-2503989/1) 

Birçok alanın yanında eğitsel ihtiyacı da karşılayan Meta evrenin bu denli hayatlarımızın içine 

dahil olması ve yakın gelecekte de daha da değer kazanarak tanımsal kavramlarımızın içine entegre 

olabileceği düşüncesi ile kavramlarımızı gerçek dünya ile sınırlandırmamak gerektiğini vurgulamak 

önemlidir. Bu bilgiler ışığında göç tanımına baktığımızda bireylerin siyasal, sosyal, ekonomik 

sebeplerden dolayı bir bölgeden başka bir bölgeye gitme eylemini ifade ettiğinde (Adıgüzel, 2016: 3). 

dikkate değer olanın da “Metaverse” adıyla anılan bu alana da bu sebepler ve olaylar ışığında gidildiği 

ve toplum gruplarının ruhsal bir göç yaparken eş zamanlı olarak sosyolojik, kültürel, ekonomik ve 

eğitsel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade edebilmekteyiz. Bu doğrultuda teknolojiyle birlikte değişen ve 

dönüşen dünyanın akademik literatürüne yeni bir kavramın eklenmesi gerektiği düşüncesi ortaya 

çıkmaktadır. Göç kavramı bu denli irdelendiğinde yeni bir kavramın çıkış noktası, sanal dünya ile gerçek 

dünya arasında gerçekleşen etkileşimin kavsamsal olarak Meta evrene göç ya da sanal dünyaya göç 

olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Sonuç 

Göç tanımsal olarak siyasal, sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda 

insanların bir bölgeden başka bir bölgeye yerleşmesi eylemidir. Bu kavrama birçok farklı tanım 

getirilmiş olsa da bütün bu bahsedilen tanımlar gerçek dünya ile sınırlandırılmış tanımlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak gelişen ve değişen 21. Yy dünyasında gerçek dünyanın yanında 

teknolojinin gelişmesiyle hayatlarımızın bir parçası olmaya başlayan sanal gerçeklik olgusunu göz ardı 

etmemek gerektiği açıktır. Bir dijital veri uzamı olan sanal gerçeklik, bilgisayar aracı ile yazılım ve 

donanımlar sayesinde sanal ortamda oluşturulmuş olan üç boyutlu bir deneyim sunan uygulamalar 

olarak bilinmektedir. Bahsedilen bu uygulamalardan biri de Metaverse evrenidir. Bu evren  insanlara 

göç eyleminin sunduğu gibi siyasal, sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik ihtiyaçları karşılayan bir alan 

sunarak katkı sağlamaktadır.  

Metaverse ilk olarak Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow 

Crash'de ortaya çıkmıştır. Daha sonra geliştirilerek sanal gerçeklik dünyasına uyarlanmıştır. Oluşturulan 

https://hatay.meb.gov.tr/www/mesleki-egitimde-metaverse-uygulamalari/icerik/3472
https://www.sehrihatay.com/baskan-yilmaz-metaverse-sanal-evren-konulu-konferansa-katildi-26450
https://www.sehrihatay.com/baskan-yilmaz-metaverse-sanal-evren-konulu-konferansa-katildi-26450
https://www.posta.com.tr/gundem/mebde-yeni-donem-milli-egitim-bakani-duyurdu-egitimde-metaverse-devrimi-2503989/1
https://www.posta.com.tr/gundem/mebde-yeni-donem-milli-egitim-bakani-duyurdu-egitimde-metaverse-devrimi-2503989/1
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bu dijital dünyada insanlar “Avatar” adı verilen kendi benliklerini, grafiksel bir tasarımla temsil ederek 

3 boyutlu hareket ettiği ve bu sayede sanal dünyada varlık sergilediği bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aynı zamanda insanlar bu bölgede çevrimiçi etkileşim kurarak eş zamanlı bir varoluş 

sergilemektedirler. Eğitsel olarak tıp eğitiminde öğrenciler sanal kadavralar yoluyla eğitimlerini 

alabilmektedirler. O alanda oluşturulmuş olan laboratuvarlar öğrencilere tehlikeli ve maliyeti yüksek 

olan deneyleri çoğu kez deneyimleme şansı sunmaktadır. Soyut alanların öğretilmesinde, matematik,  

tarih, coğrafya gibi ilim alanlarının daha iyi kavranmasında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte dil eğitimi amaçlı farklı ülkelere sanal olarak gidilip o bölgedeki birçok kişiyle iletişimde 

bulunarak dil öğrenimine katkı sağlayan da bir uygulamadır. Ekonomik olarak ise baktığımızda, meta 

evrenin içerisinde ekonomik gelir ve giderleri sağladığımız “Kripto” para birimi mevcuttur. Bu bilgi 

bizlere göç eylemini gerçekleştirdiğimizde göç edilen bölgenin para birimini kullandığımız fikrini 

getirmektedir. Bu da bize gerçek dünyadan sanal dünyaya zihinsel olarak bir göç eylemini 

gerçekleştirdiğimizin yanında, orada finansal olarak da bir varlık sergilediğimizi belirtmektedir. 

Teknolojiyle birlikte yeni dünya oluşumunda sanal paraların varlığı gerçek dünya ile sanal dünya 

arasındaki sınırların yavaş yavaş kalkmaya başladığını gösteren en belirgin olaydır. Bu sebeple literatüre 

sanal para gibi yeni kavramlar eklenirken göç kavramını yeniden değerlendirmenin bu bağlamda gerekli 

olduğunu söyleyebilmekteyiz. 

Bu bilgiler ışığında göç tanımına baktığımızda bireylerin siyasal, sosyal, ekonomik sebeplerden 

dolayı bir bölgeden başka bir bölgeye gitme eylemini ifade ettiğinde dikkate değer olanın da 

“Metaverse” adıyla anılan bu alana da bu sebepler ve olaylar ışığında gidildiği ve toplum gruplarının 

ruhsal bir göç yaparken eş zamanlı olarak sosyolojik, kültürel, ekonomik ve eğitsel ihtiyaçlarını 

karşıladıklarını ifade edebilmekteyiz. Bu doğrultuda teknolojiyle birlikte değişen ve dönüşen dünyanın 

akademik literatürüne yeni bir kavramın eklenmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Göç kavramı 

bu denli irdelendiğinde yeni bir kavramın çıkış noktası, sanal dünya ile gerçek dünya arasında 

gerçekleşen etkileşimin kavsamsal olarak Meta evrene göç ya da sanal dünyaya göç olacağı sonucuna 

ulaşılmaktadır. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME 
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Özet 

Günümüzde eğitiminde matematik ile günlük hayatının ayrı düşünülemeyeceği, matematiğin 

sadece sınıflarda anlatılan bir ders olmaması gerektiğini yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuda matematiksel modelleme etkinlikleri matematik ile gerçek yaşam arasında 

köprü vazifesi görmektedir. Matematiksel modelleme etkinlikleri öğrencileri düşündüren, ilgisini çeken, 

üst bilişsel yeteneklerini ortaya çıkaran çözerken öğrendikleri etkinliklerdir. Bu çalışmanın amacı 

ortaokul öğrencilerinin matematiksel modelleme problemlerinin çözüm sürecinde modelleme 

basamaklarında kullandıkları temsil şekillerini belirlemektir. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde bir devlet okulunda okuyan ortaokul öğrencilerinden seçilen 12 öğrenci dörderli üç grup 

şeklinde yapılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin matematiksel modelleme problemlerinin çözüm 

süreçlerinde matematiksel bir kavramın farklı temsil şekilleri (sözel, grafik, cebirsel tablo, vb.) arasında 

ilişki kurarak bunları kullanma becerisini belirlenmiştir. Çalışma ortaokul öğrencilerinin modelleme 

sürecinde kullandıkları temsil şekillerinin modelleme süreci kapsamında ayrıntılı olarak analiz edilmesi 

istenildiğinden desen olarak özel durum çalışması seçilmiştir. Bu çalışmada veriler öğrencilere farklı 

modelleme problemleri verilecek ve bunların çözümlerini yaptıkları çözüm kâğıtları, ses kayıtları, video 

kayıtları ve uygulama anında yapılan gözlemler ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde 

öğrencilerin genellikle sözel ve şekilsel temsili tercih ettiği, modelleme etkinliklerini çözerken estetiğe 

 
 

49Bu araştırma Doç. Dr. Muhammed Fatih DOĞAN danışmanlığında yürütülen Oğuz KARA’ya ait 

yayınlanmamış yüksek lisans tezinin bir bölümünden oluşmaktadır. 
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fazla önem verdiği ve modelleme basamaklarından birisi olan matematikselleştirme aşamasını daha 

fazla önemsedikleri ve yorumlama kısmında yetersiz oldukları belirlenmiştir. Matematik öğretiminde 

bu etkinliklere daha fazla önem verilirse öğrencilerin günlük hayatla matematiği daha iyi 

ilişkilendirebileceği, yorumlayabileceği ve farklı temsilleri kullanma becerileri artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modelleme, matematiksel modelleme, temsil şekilleri 

  

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ REPRESENTATIONS USEAGE 

IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL MODELING 

Abstract 

In today's education systems, it is undeniable that mathematics and daily life cannot be 

considered separately in education and that mathematics should not be a lesson taught only in 

classrooms. Mathematical modeling activities serve as a bridge between mathematics and real life. 

Mathematical modeling activities make students think, attract their attention, reveal their metacognitive 

abilities, and learn while solving problems. This study aims to determine the representation forms used 

by secondary school students in the modeling process. The study participants were twelve students at 

the 7th-grade level in a public school in the Southeastern Anatolia Region. This study investigates 

students' ability to use different representations of a mathematical concept (verbal, graphic, algebraic 

table, etc.) while engaging in mathematical modeling activities. For this purpose,  the study was designed 

as a case study. The data consisted of the students' papers, audio recordings, video recordings, and 

observations during the implementation of modeling activities. The results revealed that the students 

preferred verbal representation and focused more on esthetics while solving modeling activities. The 

results also showed that the students were successful while in the mathematization stage; they needed 

help during the interpretation stage of the modeling process. Overall, the results suggest that students' 

ability to better associate and interpret mathematics with daily life and to use different representations 

may increase if they have more opportunities to engage in modeling activities.  

Keywords: Modellein, mathematical modeling, mathematical representations 

1. GİRİŞ 

21. yüzyıl yaşam şartlarındaki değişim ve gelişim birçok alanda değişimi şart kılmıştır. Çağın 

gerekliliklerine matematik eğitim sisteminde uymak durumunda kalmıştır. Bundan dolayı geleneksel 

eğitim sitemleri çağdaki bu gelişim için geride kaldığı söylenebilir (Less ve Doerr, 2003). Eğitim 

sisteminin amaç ve hedeflerinden bir tanesi ise toplumda ihtiyaç duyulan, bilgi ve teknoloji çağına 

uygun, sorgulayan, eleştiren öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilen nesiller yetiştirmek zorunluluğu 

doğmuştur (Aydın, 2003). Bireylerin üst düzey düşünme ve problem çözme becerini geliştiren aynı 

zamanda günlük yaşamla matematik arasında ilişkiyi kuvvetli bir şekilde kuran matematiksel 

modelleme etkinliklerinin matematik öğretiminde kullanılması öğrencileri çağın gerekliliğine ayak 
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uydurmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda matematiksel modelleme etkinlikleri matematik ile gerçek 

yaşam arasında köprü vazifesi görmektedir. Matematiksel modelleme etkinlikleri öğrencileri 

düşündüren, ilgisini çeken, üst bilişsel yeteneklerini ortaya çıkaran çözerken öğrendikleri etkinliklerdir. 

Matematiksel modelleme, gerçek yaşam problemlerinin çözümü için matematiksel modellerin 

oluşturulmasını, bilinmeyenlerin keşfedilmesini ve matematiksel modelden elde edilen sonuçların 

gerçek yaşam bağlamında yorumlanmasını içeren karmaşık bir süreç olarak ifade edilmektedir (Peter 

Koop, 2004). Benzer olan başka bir tanımda ise bir gerçek yaşam problemini çözmek için problemi 

anlama, gerçekçi fikirler oluşturma, problemi sadeleştirme ve basitleştirme, değişkenleri tanımlama ve 

birbiriyle ilişkilendirme, modeller oluşturma ve çözme, sonuçları gerçek hayat bağlamında yorumlama,  

süreci doğrulama ve gerekli ise modelleri düzeltme aşamalarını kullanma basamaklarından oluşan 

karmaşık ve döngüsel sürecine matematiksel modelleme denir (Berry ve Houston, 1995). Yapılan farklı 

tanımlamalarda da görüldüğü gibi modelleme gerçek yaşam ile matematiğin ilişkisini en iyi gösteren 

etkinliklerdir. 

Brenner ve arkadaşları (1997) başarılı problem çözme sürecinin; sözel ifadeler, grafikler, tablo ve 

denklemler gibi temsil şekilleri oluşturmayı ve oluşturulan şekilleri kullanmayı, çözüm yapmayı ve 

sembolleri kullanmayı içeren problemi temsil etme becerilerine bağlı olduğunu ifade etmektedirler. 

Temsil şekilleri farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Matematiksel temsiller daha fazla değişken arasındaki 

ilişkiyi açıklandığı matematiksel temsiller (fonksiyon, grafik, tablo, denklem, eşitsizlik, denklem 

sistemi, geometrik şekiller vb.) olarak kaşımıza çıkmaktadır ( Güzel, Dede, Hıdıroğlu,  Ünver ve Çelik,  

2016).   Modelleme problemlerinin çözümünde ise farklı temsil şekilleri kullanılabilir. Matematiksel 

modellemeyi problem çözmenin özel bir durumu olarak düşünülebilir. Bundan dolayı problem çözme 

süreçlerinin benzerleri modelleme etkinlikleri içinde geçerlidir. Problem çözme süreçlerinin bir tanesi 

de çözüm sürecinde temsil biçimlerinden doğru ve kullanışlı bir şekilde yararlanmaktır.  Matematik 

eğitiminde problem çözme sürecindeki başarının probleme uygun temsiller kullanma becerisi ile 

yakından ilgili olduğunu ve bu temsillerin problem durumunda yer alan bilgiyi ve ilişkileri anlamada 

birer yardımcı araç rolü oynadığını bildirmektedir (Cifarelli, 1998). 

Brenner ve arkadaşları (1997) ve Cifarelli (1998)  yaptıkları çalışmalarda matematiksel temsillerin 

problemin çözümünü daha başarılı kıldığından bahsetmişlerdir. Bu bağlamda, problemlerin günlük 

hayat bağlantılı ve üst düzey zihinsel becerilerin ortaya çıkmasında etkili olan matematiksel modelleme 

problemlerinin çözüm süreçlerinde öğrencilerin kullanmış oldukları temsil biçimlerinin belirlemektir.  

2. YÖNTEM 

Araştırmada ortaokul öğrencilerinin matematiksel modelleme sürecindeki becerilerin 

incelenmesi ve bu süreçte kullandıkları temsil şekillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Süreç içindeki 

becerilerin gelişiminin ve temsil şekillerinin belirlenmesi ayrıntılı incelenmesi için durum çalışması 
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kullanılmıştır. Durum çalışması bir durumun gerçek yaşam, bağlam veya bir olgu içerisinde incelenmesi 

ve betimlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2020). Çalışma grubu gönüllü katılım sağlayan, 

araştırma kurallara uyabilecek, zaman ayırabilen ve veli onayı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir 

devlet okulunda yedinci sınıfta öğrenim görmekte olan 6 erkek 6 kız toplam 12 ortaokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın etik ilkeleri gereği öğrenci isimleri gerçek isimlerinden farklı olarak 

takma isimler kullanılmıştır. Araştırmanın amacı gereği olan modelleme becerilerinin ve bu süreçte 

kullanılan temsil şekillerinin belirlenebilmesi için modelleme etkinliği olarak Kavşak Problemi 

öğrencilere uygulanmıştır.  

KAVŞAK PROBLEMİ  

 

Adıyaman Belediyesi’nde çalışan Osman Bey, şehrin güzel bir görüntüye sahip olması için 

kavşakları çeşitli çiçekler kullanarak farklı motiflerle süslemektedir. Yukarıdaki fotoğrafta 

görülen kavşak Adıyaman belediyesi tarafından farklı tür çiçek ve motiflerle süslenecektir. 

Belediye bu konuda sizden bir matematikçi olarak yardım istemektedir. Sizin göreviniz, 

kavşağı çiçeklerle döşeyebilmek için gerekli çiçek sayısını ve maliyetini belirlemek. Çiçek 

sayısını ve maliyetini nasıl belirlediğinizi ayrıntılarıyla açıklayan bir rapor hazırlayınız.  

 

 

NOT: Modelinizi oluştururken çiçek açma sürelerini dikkate almayınız. Bitkiler 

belediye tarafından aynı dönemde çiçek açacak şekilde dikilecektir. Kullanılacak çiçeklerin 

birim fiyatı tabloda verilmiştir.  
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Not: Bu etkinlik Doğan ve Gürbüz (2018)  çalışmasından alınmıştır.  

Araştırmanın veri toplama araçlarını, matematiksel modelleme etkinliğinin video ve ses 

kayıtları, öğrenci çözüm kâğıtları, öğrencilere görüşlerini yazması için dağıtılan not defterleri ve 

araştırmacı notları oluşturmaktadır. Etkinlik için her gruba ayrı birer ses kayıt cihazı yerleştirilmiş ve 

sınıfı görecek şekilde 2 adet video kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırmada yer alan 7. sınıf öğrencilerinin 

ana çalışmada kullanılmış olan matematiksel modelleme probleminin çözüm sürecinde oluşturdukları 

yazılı dokümanlar, ses ve video kayıt dökümlerinden ve not defterlerinden elde edilen veriler Ferri’nin 

(2006) oluşturduğu matematiksel modelleme süreçleri bağlamında analiz yapılmıştır. Öğrencilerin 

matematiksel modelleme basamaklarında temsil kullanma şekilleri içerik analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Matematiksel modelleme etkinliklerini uygulama sürecinde öğrencilerin modelleme sürecini 

analiz etmek için öğrencilerin modelleme süreçlerinde kullanmış oldukları sözel, cebirsel, şekilsel, 

grafiksel, tablo başlıkları altında temsil biçimleri modelleme basamaklarınca analiz edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Bu bölümde ortaokul öğrencilerin bir modelleme etkinliği olan kavşak probleminde kullanmış 

oldukları temsil şekillerine yönelik olarak elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

Çiçek Adı  
Birim 

Fiyatı 
Çiçek Adı  

Birim 

Fiyatı 

Menekşe 

 

 

40 kr 
Horoz 

İbiği 

 

50 kr 

Lale 

 

60 kr 
Çuha 

Çiçeği 

 

 

75 kr 

Sümbül 

 

60 kr 

Kasımpatı 

(Krizante

m) 

 

50 kr 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

etkinliklerin çözüm süreçleri modelleme basamakları içerisinde de tek tek derinlemesine analiz edilmiş 

ve temsil şekilleri belirlenmiştir. Öğrenci verilerinden elde edilen bilgiler ışığında temsil şekilleri olarak 

sözel, cebirsel, şekilsel, grafik ve tablo temsil türleri olduğu belirlenmiş ve analiz bu başlıklar altında 

yapılmıştır. Kavşak Probleminin çözüm süreçlerinde kullanılan temsil şekillerinin bir bütün içinde 

sunulması etkinliklere göre bu değişimin ve gelişimin okuyuculara daha net bir şekilde sunulabilmesi 

için kullanılan temsil şekilleri Tablo 1.’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Kavşak Problemi Etkinliğinin Temsil Kullanımının İncelenmesi  
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Sözel G1,G2,G3 G1,G2,G3 G1,G2,G3 G1,G2,G3  G2,G3 

Cebirsel G1,G2,G3   G2   

Şekilsel G1 G1,G2,G3 G2    

Grafiksel  G3  G3   

Tablo       

 

Tablo 1. Verileri incelendiği zaman öğrencilerin problem çözüm sürecinde modelleme 

basamaklarından problemi anlama, basitleştirme, matematikselleştirme ve matematiksel çalışma tüm 

grupların sözel temsili kullanmasına rağmen öğrencilerin yorumlama basamağında herhangi bir temsil 

kullanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kavşak probleminin çözüm sürecinde öğrenciler tablo temsilini 

hiç kullanmamışlardır. Tüm gruplar problemi anlama basamağında sözel ve cebirsel temsil şekillerini 

kullanmışlardır. Basitleştirme basamağında ise yine tüm gruplar sözel ve şekilsel temsil kullanmışlardır. 

Doğrulama basamağında ise sadece iki grup sözel temsil kullanmış haricinde süreç boyunca başka temsil 

kullanılmamıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin matematiksel modelleme sürecindeki becerilerin incelenmesi ve bu 

süreçte kullandıkları temsil şekillerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada modelleme 

problemleri etkinliklerin çözüm süreçleri dikkate alınarak ortaokul öğrencilerinin kullanmış oldukları 

temsil şekilleri matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinin basamakları için detaylıca incelenmiştir. 

Problemi anlama basamağında tüm gruplar sözel ve cebirsel temsil şekillerini kullanmışlardır. 

Bunun yanında Grup 1 problemi anlama basamağında şekilsel temsil de kullanmıştır. Gruplar 

okudukları modelleme problemlerinde verilen karmaşık gerçek yaşam durumunu basitleştirmek için 
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durumu sade ifadelerle tekrar açıklamışlar ve problemdeki verileri inceleyip yorumlamışlardır.  Kavşak 

problemin çözümüne yönelik olarak öncelikle problemde ne istendiğini kendi cümleleriyle ifade etmiş 

ve neler yapılabileceğini belirtmişlerdir. Bunu ifade ederken görünüme dikkat edip estetik vurgusu 

yapmışlardır. Bu duruma örnek olarak 2. Gruptan bir öğrenci “Aydın:  Adıyaman Belediyesi bizden güzel 

görünümlü bir kavşak tasarlamamızı istiyor. Bunu yaparken de bu tasarlamaya uygun bir formül 

oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir. Öğrencilerin problemi anlama 

basamağında estetiğe dikkat ederek güzel görünümlü bir tasarım olması gerektiğini belirtmişelerdir. 

Benzer şekilde “…matematik yeteneğinizi kullanarak güzel görüntü oluşturabilecek bir kavşak 

tasarlamamızı istiyor” ve “hepsinden çeşit çeşit koyarsak daha güzel görünür” şeklinde başka bir 

öğrenci de yine benzer şekilde “Elif: Güzel görünmesi O yüzden estetiğe önem vermeliyiz.” estetik ve 

güzel görünüm vurgusunda bulunmuşlardır. Bundan dolayı öğrencilerin problemi çözüm süreçlerinde 

güzel görünüme ve estetiğe dikkat ettiği tespit edilmiştir. 

Grupların problemi basitleştirme basamağında kullandıkları temsil şekillerinin analizine ilişkin 

olarak araştırmaya katılan tüm gruplar problemi basitleştirme basamağında sözel ve şekilsel temsiller 

kullanmışlardır. Modelleme etkinliklerinde problemi basitleştirme basamağında öğrencilerden problemi 

basitleştirme, gerekli ve gereksiz değişkenleri belirleme ve gerçekçi varsayımlarda bulunurken sözel ve 

şekilsel temsiller kullanmayı tercih etmişlerdir. Grupların gerçek yaşam bağlamında varsayım 

oluşturmada başarılı oldukları tespit edilmiştir. Grup 2 problemi basitleştirme basamağında “Büşra:  6 

çiçek olduğu için hepsini kullanmalıyız 6 bölmeye ayırmaya çalışalım. Ayrıca sokak lambaları da orada 

dikili olduğu için onların alanları da dikkate almalıyız onların alanları da çıkarırız en sonunda “ 

şeklinde ifade ederek problemin çözümü için sözel varsayımlar bulunarak sözel temsillerden 

yararlanmışlardır.  

Matematiksel modelleme basamaklarından bir diğeri olan matematikselleştirme basamağında 

öğrenciler önceki basamaklardaki gibi benzer şekilde en çok sözel temsilden yararlanmışlardır. Bu 

basamakta sözel temsilin dışında grup 2 şekilsel temsili kullanmışlardır (Bkz. Şekil 1).  
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Şekil 1. Grup 2’nin Kavşak Problemi Çözüm Kâğıdından Bir Kesit 

Matematiksel çalışma basamağında tüm gruplar yaptıkları işlemleri açıklamak ve iletişim 

kurabilmek için sözel temsili kullandıkları belirlenmiştir. Sözel temsil dışında ikinci grup cebirsel 

temsilden “…dairenin alanında hesaplarsak 𝜋.r2’den 108 metrekare olur kavşağın alanı” şeklinde 

yararlanmıştır.  

Gruplar yorumlama basamağında herhangi bir temsil kullanmamışlardır. Gruplar elde edilen 

doğru matematiksel çözümü gerçek yaşam bağlamında doğru şekilde yorumlayamamıştır. Doğrudan 

sonuç odaklı olup gerçek yaşam bağlamında yorumlama yapma düşüncesinde bulunmamışlardır. 

Örneğin, “582 lira gibi bir fiyat bulduk” ayrıca “Bence de çiçekleri maliyetleri soruyor biz sadece onu 

hesaplayacağız başak bir şey yapmamıza gerek yok” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. Ancak 

doğrulama basamağında 2 grup sözel temsili kullanmayı tercih etmiştir. Üçüncü grubun yaptığı bu 

tartışmada yaptıkları bir hatayı fark edip düzeltmeye çalıştıkları belirlenmiştir. Ancak düzeltmeyi tam 

olarak yapamadıkları tespit edilmiştir. 

Kavşak problemini modelleme etkinliklerinin kapsamına göre öğrencilerin matematiksel 

modelleme sürecindeki kullandıkları temsil şekilleri incelenmiştir. Matematiksel modelleme 

süreçlerinde yer alan basamaklarda gruplar en çok sözel ve şekilsel temsilleri tercih etmişlerdir. Sözel 

temsilleri farklı temsil şekillerini açıklamak veya desteklemek amacıyla da kullanmışlardır. Öğrencilerin 

problemi anlama, basitleştirme, matematikselleştirme ve matematiksel çalışma basamaklarında temsil 

kullanmada başarılı oldukları belirlenmiştir. Ancak yorumlama ve doğrulama basamaklarında temsil 

kullanmada yetersiz oldukları tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ 

Matematiksel modelleme etkinliklerinin kapsamına göre öğrencilerin matematiksel modelleme 

sürecindeki kullandıkları temsil şekillerin incelemeyi amaçlayan bu çalışmada etkinlik olarak kullanılan 

Kavşak Problemi çözüm süreçleri incelendiğinde, gruplar süreç boyunca sözel, cebirsel, şekilsel ve 

grafiksel olmak üzere dört temsil şeklinden yararlanmışlardır. Matematiksel modelleme sürecinin tüm 

basamakları dikkate alındığında gruplar en fazla sözel ve şekilsel temsillerden yararlanmışlardır. 

Problemi anlama basamağında gruplar problemi daha anlaşılır hale getirmek için sözel temsilden 

yararlanmışlardır. Ayrıca problemin yapısı gereği dairenin alanını bulmaları gerektiği için tüm gruplarda 

cebirsel temsiller kullanılmıştır. Cifarelli (1998) matematik eğitiminde problem çözme sürecindeki 

başarının probleme uygun temsiller kullanma becerisi ile yakından ilgili olduğunu ve bu temsillerin 

problem durumunda yer alan bilgiyi ve ilişkileri anlamada birer yardımcı araç rolü oynadığını 

bildirmektedir. Problemi basitleştirme basamağında ise tüm gruplar gerçek yaşam bağlamında 

varsayımlar oluşturabilmişler ve oluşturdukları varsayımları sözel temsil olarak ve daha açıklayıcı 

olması için şekilsel temsili kullanmışlardır. Buna paralel olarak, Lean ve Clements (1981) ve Krutetskii 

(1976) de problem çözerken şekilsel gösterimleri kullanan öğrencilerin çözümlerini daha iyi 
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destekleyebilmek için sözel gösterimleri tercih etme eğiliminde olduklarını belirtmektedirler (Lowrie, 

2001; Akt Bukova Güzel ve Ark. 2013). Matematikselleştirme ve matematiksel çalışma basamağında 

gruplar en çok sözel temsili kullanmış ardından dairesel grafikler çizerek grafik temsilini 

kullanmışlardır. Yorumlama basamağında ise gruplar herhangi bir temsil kullanmamışlardır. Modelleme 

basamaklarından en sonuncusu olan doğrulama basamağında ise yine sözel temsil bazı gruplarca 

kullanılmıştır. Borromeo-Ferri (2006) ve Berry ve Houston (1995) da matematiksel modelleme 

etkinliklerinin doğası gereği gerçek yaşam durumları yer aldığı için matematiksel sonuçların 

yorumlanmasında sözel gösterimlerin kullanıldığını ifade etmektedirler. Elde edilen bulgular 

neticesinde öğrencilerin genellikle sözel ve grafik temsilini tercih ettiği, modelleme etkinliklerini 

çözerken estetiğe fazla önem verdiği belirlenmiştir. Ayrıca modelleme basamaklarından birisi olan 

matematikselleştirme aşamasını daha fazla önemsedikleri ve oluşturdukları modelleri gerçek yaşam 

bağlamında yorumlama kısmında yetersiz oldukları belirlenmiştir. Matematik öğretiminde bu 

etkinliklere daha fazla önem verilirse öğrencilerin günlük hayatla matematiği daha iyi 

ilişkilendirebileceği, yorumlayabileceği ve farklı temsilleri kullanma becerileri artacaktır. 
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Özet 
Akarsu deltaları tarım açısından verimli havzalardır. Çünkü akarsular doğdukları yerlerden mineral 

bakımından zengin madenleri toplayarak denize veya göle döküldükleri yere getirirler ve biriktirirler. Türkler de 

Orhun vadisi boylarından dünyanın pek çok yerine istemli ya da istemsiz olarak göç etmişlerdir. Bu yolculuk, kimi 

zaman, Ötüken bozkırlarından ılıman iklimlere ve sıcak denizlere kadar devam etmiştir. Bu göçleri sırasında çeşitli 

kültür ve medeniyetlerle karşılaşmışlar ve karşılaştıkları bu kültür ve medeniyetlerle etkileşim içerisinde 

bulunmuşlardır. Kimi zaman kendi kültür ve medeniyetleriyle onları etkilemişler kimi zaman da onlardan 

etkilenmişlerdir. Türklerin bu yolculuğuna dair izler kültür, tarih, sosyoloji, dil ve edebiyat gibi birçok alanda 

sürülerek ortaya konulabilir. Bu çalışmada Türklerin bu tarihi yolculuğunda kültür ve medeniyet alanlarında 

karılaştıkları çeşitli kavramlara karşı türettikleri Türkçe kelimeler veya aldıkları ödünçlemeler üzerinde bir 

değerlendirme yapılacaktır. Bunun sonucunda Türkçenin tarihî süreçte yeni kavramlar karşısında nasıl bir tutum 

sergilediği ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Göç, Söz Varlığı 

THE EFFECTS OF TURKISH IMMIGRATIONS FROM ORHUN 

TO ANATOLIA ON TURKISH VOCABULARY 

Abstract 
River deltas are fertile basins in terms of agriculture. Because streams collect mineral-rich mines from 

the places where they were born, bring them to the sea or lake where they spill and accumulate. Turks have 

voluntarily or involuntarily migrated from the Orkhon valley to many parts of the world. This journey sometimes 

continued from the Ötüken steppes to temperate climates and warm seas. During these migrations, they 

encountered various cultures and civilizations and interacted with these cultures and civilizations. Sometimes they 

influenced them with their own culture and civilization, and sometimes they were influenced by them. Traces of 

this journey of the Turks can be traced in many fields such as culture, history, sociology, language and literature. 

In this study, an evaluation will be made on the Turkish words they have derived or the borrowings they have 

taken against various concepts they have encountered in the fields of culture and civilization in this historical 

journey. As a result of this, it will be revealed what kind of attitude Turkish language has in the historical process 

against new concepts.  

Keywords: Tukish, migration, vocabulary 

1. GİRİŞ 

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları çağlardan günümüze kadar farklı medeniyetlerle 

karşılaşmışlardır. Türk medeniyeti; İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisinde gelişen 

medeniyet olmak üzere üç dönem şeklinde sınıflandırılır. Eldeki bilgilere göre ilk olarak Gök Tanrı 

inancına sahip olan Türkler daha sonra Budizm, Maniheizm ve İslamiyet’i kabul etmişler ve kabul 

ettikleri inancın yaşam biçimini kendi örfleriyle sentezleyerek yeni yaşam tarzlarını oluşturmuşlardır. 

Türklerin medeniyet değişikliğinde sadece dinin etkisi yoktur. Yerleşik düzene geçme, tarım, denizcilik, 

ticaret, sanat vb. hayat tarzlarındaki değişmeler ve komşularıyla temasları sonucunda Türkler çeşitli 

medeniyetlerle etkileşim içerisine girmişlerdir. Çok geniş bir sahada birçok medeniyetle etkileşim 

hâlinde olan Türklerin, dil bakımından da bu milletlerle etkileşime girmesi kaçınılmazdır (Haşimi, 2020: 

269). 
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Eker’e göre (2009: 175) diller arasındaki sözcük alışverişi insanlık tarihiyle yaşıt olmalıdır. 

Yeryüzünün bütün dilleri gereksinim duydukları, çoğu zaman, kendi dillerinde bulunmayan kimi 

sözcükleri birbirlerinden almışladır. Yabancı dillerden sözcüklerin, sözcük çevirilerinin, deyimlerin, 

terimlerin alınması ödünçleme olarak adlandırılmaktadır. Bu tür sözcüklere de ödünç sözcük, alıntı, 

alıntı sözcük, misafir sözcük, yabancı kökenli sözcük denilmektedir. 

Ödünçlemelerin yeni kavram ve nesneleri belirtmedeki yetersizlikten kaynaklandığı, bir 

boşluğu doldurdukları, zamanla uyarlandıkları ve ödünç alan dili belli açılardan etkiledikleri açıktır. 

Ancak, dil tarihi boyunca, bu alıntıların her zaman ihtiyacın bir sonucu olmadığı görülmektedir (Eker, 

2009: 176). 

Demek ki kelime ödünçlemesi sadece Türkçeye ait bir durum değildir. Etkileşimin normal bir 

sonucudur. 

Yine Eker’e göre (2009: 175) yeryüzünde bütün diller şu ya da bu ölçüde, başka dillerle sözcük 

alışverişinde bulunmuşlar, kimi dillerde yabancı sözcüklerin oranı % 50’yi geçebilmektedir. Mesela, 

İngilizce söz varlığının % 50’si Latin, % 15’i Grek (Antik Yunanca), % 10’u diğer, ancak % 25’i 

Anglosakson yani % 75’i yabancı kökenlidir.  

Köktürkçeden günümüze Türkçenin söz varlığına bakıldığında kelime ödünçlemesi bakımından 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir. 

Köktürkçe metinlerde yabancı kökenli sözcüklerin sayılı olduğunu söylemek mümkündür. 

Uygur dönemi metinlerinde ise yabancı kökenli sözcüklerin sayısının arttığı görülür. Örnek 

olarak Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırmalı Söz Varlığı adlı çalışmada incelenen 1304 

kelimeden 266’sı yabancı kökenli kelimedir (Ayazlı, 2016: 553). 

Karahanlı Türkçesi eserlerinden olan Kutadgu Bilig’de 2860 madde başı kelime bulunmaktadır 

(Arat, 1979: VI). 

Caferoğlu (1964: 55) XI. yüzyılın en büyük edebi mahsulü olan Kutadgu Bilig’in hem mevzu 

hem dil bakımından Arap ve İran tesiri altında kaldığı bu eserle ilk defa Arapça ve Farsça birçok dil 

unsurlarının Türk diline girdiği çoğu dine ve bazıları devlet teşkilatına ait olan bu kelimeler sayısının 

yaklaşık yüz yirmiye ulaştığı düşüncesindedir. 

Ünlü (2012) ise Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü’nde 7522 Türkçe, 3132 

Arapça, 542 Farsça, Harezm - Altınordu Türkçesi Sözlüğü’nde ise 8420 Türkçe, 2170 Arapça, 1028 

Farsça madde başı kelime tespit etmiştir.. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’den Fatiha Sûresi tercümelerinden yola çıkılarak bu sûredeki 

kavramlara karşılık gelen kelimelerin art zamanlı ve eş zamanlı kullanım farklılıkları üzerinde 

durulacaktır. Metinler Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi, Eski oğuz Türkçesi TİEM 71 

Nüshası, Çağdaş Özbek, Yeni Uygur, Kırgız ve Kazak Türkçeleri Kur’an tercümeleri ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Kur’an tercümesinden alınmıştır. Çalışmada her bir ayetin farklı lehçelerdeki 

kullanımları tablolar halinde gösterilmiştir. Daha sonra her bir kelime ya da ibarenin hangi lehçede nasıl 

karşılık bulduğu ortaya konulmuş, eğer varsa, bu kullanımların Köktürk Türkçesi ve Eski Uygur 

Türkçesindeki karşılıkları da verilmeye çalışılmıştır.     

BULGULAR 

 

  Karluk Kıpçak  
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Karahanlı 

Tk.  

Eski 

Oğuz Tk.  
Özbek Tk. 

Yeni Uygur 

Tk.  
Kırgız Tk. Kazak Tk.  Türkiye Tk. 

törütgen … 

ugan atı 

birle 

bağırsak 

kamuğ 

tınlığka 

ruzi birikli 

kamuğ 

mü'minler

ni 

yarlıkağan.  

Taŋrı 

adıyıla -

yani 

başlarıŋ 

ya 

okurıŋ- 

gey 

rahmet 

gılıcı, 

rahmet 

gılıcı. 

 

Mehriban 

ve rehmli 

Allah 

nami 

bilen 

(başleyme

n) 

 

Nahayeti 

şepketlik ve 

mehriban 

Allah'nin 

ismi bilen 

başlaymen. 

 

Meerimdü 

cana 

ırayımdu 

Allah'nın 

ismi 

menen. 

 

Asa kamkor 

erekşe 

meyirimdi 

Allah'nın 

atımen 

bastaymın. 

 

Bismillahirrahm

anirrahim 

 

törütgen50, ugan51 / Tanrı52 / Allah / Allah / Allah / Allah 

atı53 birle54 / adıyıla / nami bilen / ismi bilen / ismi menen / atımen 

bağırsak55 / rahmet gılıcı / mehriban / meerimdü / asa kamkor (çok fazla koruyucu, koruyan, 

hami) 

kamuğ56 tınlığka57 ruzi birikli, kamuğ mü'minlerni yarlıkağan58 / rahmet gılıcı / rehmli / 

ırayumdu / erekşe59 meyirimdi 

 

  Karluk Kıpçak  

Karahanlı 

Tk.  

Eski Oğuz 

Tk.  

Özbek 

Tk. 

Yeni Uygur 

Tk.  
Kırgız Tk. Kazak Tk.  Türkiye Tk. 

şükr ve spas 

ögdi tañrıka 

ajunluğlarnı 

igtülegen izi. 

ruzi berikli 

yarlıkaglı. 

Ögmek 

Tanrı'nundu

r alemler 

issi ya- 

bisleyicisi 

Hamdu 

sena 

butun  

alemler  

hacesi 

mehriban 

ve rahmli 

cimi hemd ü 

sena 

elemlernin 

perverdigarı 

Allah'ga 

hastur. Allah 

nahayeti 

şepketlik ve 

mehribandur

. 

Alkoo 

maktoo 

bütkül 

aalamlar 

kocosu 

bolgon 

Alla üçün. 

Al 

meerimdü

ü cana 

ırayımduu  

Barlık 

maktaw 

bükil 

elemnin 

Rabbi 

Alla'ga 

ten. Asa 

kamkor 

erekşe 

meyirimdi

. 

Hamd, 

Alemlerin 

Rabbi, 

Rahman, 

Rahim, hesap 

ve ceza 

gününün 

(ahiret 

gününün) 

maliki Allah'a 

mahsustur. 

 
50 KT törü-: yaratılmak (KT K 10) / EUT törü-: yaratılmak, oluşturulmak, türemek; biçimlenmek (İKPÖ V.8) 
51 KT u-: muktedir olmak (-A bilmek) KT D 22, BK D 19) / EUT u-: -ebilmek, -mek gücünde olmak, muktedir 

olmak (İKPÖ XV.5) 
52 KT teñri: Tanrı (KT G 9, KT D 12, BK D 34, T 40, T 53); gök (KT D 1, BK D 18, BK B 3) / EUT täñri: tanrı, 

gök (İKPÖ V.8) 
53 KT at: ad; unvan (KT D 20, BK D 41, BK K 13) / EUT at: ad, ün, unvan (İKPÖ VII.1) 
54 KT birle: ile (KT G 4, BK D 21, T7) / EUT birle: ile, birlikte (İKPÖ XXVIII.6) 
55 bağırsak < bağır+sa-k “bağrı gibi hisseden, merhametli 
56 KT kamag: hepsi, tamamı, tam (KT D 12, BK D 15) / EUT kamag: hepsi, bütün, bütünüyle (İKPÖ XXI.5) 
57 EUT tınlıg: canlı, varlık, yaratık 
58 KT yarlıka-: (Tanrı) buyurmak, lütfetmek; bağışlamak. bağışla-: (Far. -Tü) ihsan etmek bağış < bahş 
59 bilhassa, hususan, özellikle  
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şükr, spas ve ögdi60 / ögmek / hamd u sena / cimi hemd ü sena / alkoo61 maktoo / barlık maktaw 

/ hamd 

ajunluğlarnı igtülegen62, ruzi berikli, yarlıkağlı / âlemler issi63 ya bisleyicisi / butun âlemler 

hâcesi mehriban ve rahmli / perverdigar Allah, nahayeti şepketlik ve mehriban / bütkül âlamlar kocosu 

bolgon Alla / bükil elemnin Rabbi Alla / Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim 

 

  Karluk Kıpçak  

Karahanlı Tk.  
Eski Oğuz 

Tk.  
Özbek Tk. 

Yeni Uygur 

Tk.  
Kırgız Tk. Kazak Tk.  Türkiye Tk. 

erklig sakış 

yanut küniniŋ 

yanut güni 

issi yani 

kıyamat 

güninde 

hükm 

eylemege 

malik olan 

ceza 

(kıyamet) 

küniniŋ 

egasi- 

podşohi 

kıyamet 

küniniŋ 

egesidür 

caza 

kündün 

egesi- 

pāşası 

kıyamet 

küniniŋ 

iyesi 

hesap ve 

ceza 

gününün 

maliki 

 

erklig64 sakış65 yanut66 küni / yanut güni / kıyamet küni / caza kündü / kıyamet küni / hesap ve 

ceza günü 

… / issi / egasi, podşohi / egesi67 pâşası / iyesi / maliki 

 

  Karluk Kıpçak  

Karahanlı 

Tk.  

Eski 

Oğuz Tk.  
Özbek Tk. 

Yeni Uygur 

Tk.  
Kırgız Tk. Kazak Tk.  Türkiye Tk. 

seni birleb 

senge tapınur 

miz yana 

sindin ol yarı 

tilenürmiz 

sana 

taparuz; 

dakı 

senden 

arka 

virmek 

isterüz.  

sengagına 

ibodat 

kılamız ve 

sendengına 

madad 

suraymız. 

(rabbimiz) 

seŋle ibadet 

kılamız ve 

sendenle 

yardam 

tileyemiz. 

sana gana 

sıyınabız 

cana 

senden 

gana 

cardam 

suraybız. 

(ey Alla!) 

sağan ğana 

kulşılık 

kılamız, 

eri senen 

ğana 

cerdem 

tileymiz! 

(Allahım!) 

Yalnız sana 

ibadet ederiz 

ve yalnız 

senden 

yardım 

dileriz. 

 

tapın68- / tap- / ibodat kıl- / ibadet kıl- / sıyın- / kulşılık kıl- / ibadet et- 

yana / dakı / ve / ve / cana / eri / ve 

… / … / -gına / -le / gana / ğana / yalnız 

 
60 KT ög-: övmek (BK G 5) / EUT ög-: övmek (ETG)  

61 alkag>alkağ>alkaw> alkō /alkoo     
62 KT igid- igit-: beslemek (KT D 28, BK D 23, T 62) / EUT igit-: eğitmek, beslemek (EUTS) 
63 KT idisiz: sahipsiz (KT D 19, BK D 16) / EUT idi: sahip, efendi; Tanrı (EUTS) 
64 EUT erk: güç, kuvvet, iktidar, irade (İKPÖ XXVII.4). Neoloji ve arkaizm yoluyla T.Tk.’de erk sözcüğü 

canlandırılmış. 
65 KT sa-: saymak (T 42) / EUT san: sayı, hesaplama, tahmin, hesap (İKPÖ LVII.4) 
66 KT yan-: geri dönmek (KT D 28, T 53) / yantru: geri döndürülerek, yeniden, yine (İKPÖ XXXV.7). Neoloji 

ve arkaizm yoluyla T.Tk.’de yanıt sözcüğü canlandırılmış. 
67 Yeni Uygur Türkçesi’nde idi > ege 
68 EUT tapın-: saygı göstermek, tapınmak, tapmak (İKPÖ LXXI.7) 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

267 

 

yari / arka virmek / madad / yardam / cardam / cerdem / yardım 

tilen69- / iste- / sur- / tile- / sur- / tile- /dile- 

 

 

 
 Karluk  Kıpçak  

Karahan

lı Tk.  

Eski Oğuz 

Tk.  
Özbek Tk. 

Yeni Uygur 

Tk.  

Kırgız 

Tk. 
Kazak Tk.  Türkiye Tk. 

Bizni 

köni 

yolka 

anlarnıñ 

yolıŋa 

kim 

nimet 

kıldıŋ 

anlarnıñ 

üze 

ermes 

övkeyim

iş anlar 

üze takı 

yana 

yoldın 

azmış 

Yol göster 

bize, toğru 

yol. Yolı 

anlaruñ 

kim eylük 

eyledüŋ 

anlaruñ 

üzerine; 

kakınılmışl

ar degüller 

yani cuhud 

degüller; 

dakı 

azmışlar 

degüller 

yani 

nasrani 

degüller. 

Bizlerni, 

ğazebge 

duçâr 

bolmegen 

ve heķ 

yolden 

toymegen 

zâtlerge 

in'âm 

ķılgen 

yolıŋ 

bolmış - 

Toğri 

yolge 

yollegeyse

n. 

Bizni toğra 

yolğa 

başligin 

ğazepiñke 

yolukkanlar

nıñ ve 

azğanlarnıñ 

yoliğa emes, 

sen e'nem 

kılganlarnıñ 

yoliğa 

başligin. 

Bizdi 

gazepke 

dūşar 

bolbogo

n cana 

akiykat 

coldon 

taybaga

n 

zattarga 

özüñ atā 

kılıp 

bergen 

coluña - 

Tūra 

colgo 

coldogu

n!  

Bizdi tuwra yolğa 

sala kör! 

Nığmetke 

bölendirgenderiñ

niñ jolına! 

Aşuwğa 

uşırağandardıñ 

jene 

adaskandardıñ 

jolına emes! 

"Amin" 

Bizi doğru 

yola, 

kendilerine 

nimet 

verdiklerinin 

yoluna ilet; 

gazaba 

uğrayanlarınki

ne ve 

sapıklarınkine 

değil. 

 

köni70 yol71 / toğru yol / toğri yol / tûra col / tuwra yol / doğru yol 

nimet kıldıŋ / eylük eyledüñ / in'âm ķılgen / en’en kılgen / atā kılıp bergen / nimetke bölendirgen 

/ nimet verdiklerinin 

övkeyimiş / kakınılmış, cuhud (Yahudi) / gazebge duçar bölgen / gazepke yolukkanlar72 / 

gazepke dûşar bolgon / aşuwğa73 uşırağandar74   

yoldın azmış / azmış (Nasrani) / hek yolden toymegen75 / azganlarıñ yoli / akiykat coldon 

taybagan76 / adaskandardıñ77 jolı / sapıkların yolu 

ermes / degül / … / emes / emes / değil 

takı / dakı / ve / ve / cana / jene / ve 

… / yol göster / yollageysen / başligin / coldogun78 / sala kör / ilet 

Kısaltmalar 

 
 
70 EUT köni: gerçek, tam, doğru, gerçeğe uygun (İKPÖ LV.2) 
71 KT yol: yol (T 23, KT K 9) / EUT yol: yol (İKPÖ XXXIX.1) 
72 yoluk-: duçar olmak 

73 açı-g>açığ>açıw>(açı>acı Türkiye Türkçesi)>(açuw>açuu)>aşuw “bir şeyin acıması” 
74 ogur:”zaman” > ogura- / uçur+a->uçra- (Özbekçe)>uşra (Kazakça)>ışıra- (Kazakça) 

75 toy-: kaymak 
76 tay-: kaymak, yanılmak 
77 adaş- > adaş-: ayrılmak 
78 coldo-: göndermek 
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KT       Köktürk Türkçesi 

EUT    Eski Uygur Türkçesi 

EUTS  Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 

İKPÖ   İyi Kötü Prens Öyküsü 

T          Tonyukuk Kitabesi 

BK D   Bilge Kağan Kitabesi Doğu Yüzü 

BK B   Bilge Kağan Kitabesi Batı Yüzü 

BK G   Bilge Kağan Kitabesi Güney Yüzü 

BK K   Bilge Kağan Kitabesi Kuzey Yüzü 

KT D   Kültigin Kitabesi Doğu Yüzü 

KT B   Kültigin Kitabesi Batı Yüzü 

KT G   Kültigin Kitabesi Güney Yüzü 

KT K   Kültigin Kitabesi Kuzey Yüzü 

SONUÇ 

Tarih boyunca birçok kültür ve medeniyetle etkileşim içerisinde bulunan Türk dili bu kültür ve 

medeniyetlerle kelime alışverişinde bulunmuştur. Türkler, İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte bu dinin 

vecibelerini yerine getirmek için birtakım tefsir ve tercüme faaliyetlerine girişmişlerdir.  

Yukarıda ele aldığımız Fatiha Suresi tercümelerinde her bir kavrama, Türk lehçelerinde çeşitli 

karşılıklar bulunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda bazen kelime aynı biçimde korunmuş, 

bazen birtakım ses ve biçim farklılıklarıyla aktarılmış bazen de her bir lehçe bu kavramı kendi dil 

imkânlarıyla karşılamıştır. Aynı kelimeler bazen farklı lehçelerde birden fazla ses ve şekil 

farklılıklarıyla ortaya çıkmıştır. Bazı lehçeler kavram karşılamada Köktürkçe ve Eski Uygur Türkçesi 

ata mirasından faydalanarak onu lehçenin güncel haliyle ifade etmiştir.   

Yapılan bu incelemede aktarmalar isim, sıfat, bağlaç, fiil ve pekiştirme unsurları düzeyinde 

yapılmıştır. Bunda da her bir lehçenin farklı tercihlerde bulunduğu birisinde bir kelime tercih ederken 

aynı işlevi bir diğeri bir ek tercih edebilmektedir. 

KAYNAKLAR 

Caferoğlu, A. (2016). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. 

Eker, Süer (2009). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları, 5. Baskı. 

Ercilasun, A. B. (2016). Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul, Dergah Yayınları. 

Hamilton, J. R. (2020). Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi. (Çev. Ece Korkut ve 

İsmet Birkan). Ankara: TDK Yayınları. 

Ünlü, S. (2012). Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.  

.................. (2012). Harezm-Altınordu Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi. 

Yusuf Has Hacip (1979). Kutadgu Bilig III, çev. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul: Türk Kültürünü 

Araştırma Enstitüsü Yayınları. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

269 

 

 

GÖÇ OLGUSUNUN ARABESK MÜZİĞE ETKİSİNE YÖNELİK 

SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA  

Özge Seda Uğraş 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi  

Sosyoloji Bölümü Arş. Grv. 

osedatuylu@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0002-8824-6034 

ÖZET 

Göç olgusu mekânsal ya da fiziksel bir değişimin ardından toplumun genelini ve göç 

eden kişinin bütün alanlarını dönüştüren uzun bir sürece işaret eder. Göç ve ardından yaşanan 

toplumsal ve sosyo-kültürel değişim nesilden nesile aktarılır. Göçün ardından yaşanan 

sosyolojik, sosyo-ekonomik ve siyasi değişimler toplumun her alanına etki ettiği gibi müziğe 

de etmiştir. Müzik hem yerel hem de evrenseldir. Yerelliği kendi toplumsal dinamiklerinden 

beslenmesinde evrenselliği ise ‘insana’ hitap ederek, insanda karşılık bulmasında aranabilir. 

Öte yandan her dönemin kendine göre bir tınısı, duygusu, sözleri, isyanı ya da kabulü müzikte 

de kendine yer bulmuştur. Göçün gönüllü olduğu ya da zorunlu hale geldiği dönemlerde yazılan 

destanlar, ağıtlar, türküler, şarkılar ve notalarda kendisini gösterir. Arabesk müzik ise müzik 

alanında göçün etkilerinin en fazla hissedildiği müzik tarzlarından biri olarak okunabilir. 

Şüphesiz arabesk müziğin ortaya çıkışı yalnızca göç ve kentleşme süreciyle ilişkilendirilemez. 

Arabesk müzik oldukça eklektik, farklı kültürlerin de etkisiyle şekillenmiştir. Ancak bu 

çalışmada yalnızca arabesk müziğin göç olgusuyla olan ilişkisine odaklanılacaktır. Göç ve 

kentleşme süreciyle arabesk müzik arasında etkileşimin olup olmadığı tartışılacak; kentleşme 

sürecindeki arabesk müziğin gelişimi ve dönüşümü incelenerek, arabeskin köyden kente göçle 

olan bağlantısı öne çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kentleşme, Toplumsal Değişim, Müzik Sosyolojisi, 

Arabesk. 

A SOCIOLOGICAL RESEARCH ABOUT THE IMPACT OF MIGRATION 

ON ARABESQUE MUSIC 

Abstract 

The notion of migration refers to a long-lasting process that affects entire aspects of the 

life of the migrants and overall society after a spatial and physical change. Migration and social-
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cultural transformation afterwards pass on from generation to generations. Besides, the 

sociological, socio-economic and political changes come with the migration affecting various 

aspects of society, also influence music. Music is both universal and local. It is local due to the 

fact that it feeds on its own social dynamics, and its universal due to the fact that it addresses 

“human being” and finds a place in human mind. On the other hand, each period has its own 

distinctive timbre, emotion, lyrics and rebellion or surrender that finds a place in music. It 

emerges itself in epics, laments, folk songs, songs and notes during a period when either 

voluntary migration or forced migration occurs. In fact, arabesque music could be considered 

as one of the musical genres where migratory influences are most noticeable. Obviously, the 

emergence of arabesque music cannot be associated only with the migration and urbanisation 

process. Arabesque music is quite eclectic and shaped by the influence of multiple diverse 

cultures. However, this study will mainly focus on the relationship between arabesque music 

and migration. It will be discussed whether there is a connection between the migration and 

urbanisation process with arabesque music; then the development and transformation of 

arabesque music will be examined through the urbanisation process, and lastly, the connection 

of arabesque with migration from rural to urban will be demonstrated. 

Keywords: Migration, Urbanization, Social Change, Sociology of music, Arabesque. 

GİRİŞ 

Göçle başlayan süreçte göç eden kişi hiçbir zaman sürecin başındaki kişi olarak 

kal(a)mayacaktır. Kendi geleneğini, kültürel değerlerini ve aidiyetlerini muhafaza etmeye 

çalışsa da süreç içerisinde hem göç ettiği yeri dönüştürecek hem de kendisi dönüşecektir. Bu 

kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü göç aynı zamanda sosyo-kültürel etkileşimin mekânlar 

aracılığıyla taşınmasıdır. Göçün ardından bir bölgeye ya da kente gelen kişi bölgenin ya da 

kentin yerlilerini de etkiler. Aynı zamanda onlardan da etkilenir. Kentin yerlileriyle kentin yeni 

sakinleri arasında var olan sosyo-kültürel mesafe göçle gelen yeni sakinin kentte görünür olma, 

kentin yerlileri tarafından fark edilme isteğini güdümleyen faktörlerden biri olarak 

değerlendirilebilir. Bu istek doğrultusunda kişinin yeni araçlara başvurması olası bir durumdur. 

İşte aradaki bu sosyo-kültürel mesafenin, dışlanmanın, yok sayılmanın ve kente adaptasyon 

sürecinin bir karşılığı olarak arabesk müzik ve kültürünün yeniden şekillendiği ve bugünün 

arabeskini ortaya çıkmasına kaynaklık ettiği iddia edilebilir. 

Arabesk müzik şüphesiz göç ve kentleşme süreciyle sınırlandırılamayacak kadar çok 

yönlü, iç içe geçmiş bir sürecin ve birikimin sonucudur. Bu çalışmada arabesk kültürü ve 
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müziğinin, müzik dışında göç olgusu, toplumsal, sosyo-ekonomik ve siyasi değişmelerle olan 

ilişkisi incelenecek, bu değişim süreçlerinin ardından bir kültür ve yaşam tarzı biçimine 

evrilmesine katkı sağlayan faktörler değerlendirilecektir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden literatür tarama modeli aracılığıyla göç, müzik ve arabesk literatürlerinde 

ulaşılabilen basılı bilimsel yayınlar ve kitaplar taranmış, arabesk müziğin önde gelen isimleriyle 

yapılan yazılı ve video röportajlar incelenmiştir. Bu doğrultuda göç, müzik ve arabesk 

kavramları sosyolojik bir perspektifte ele alınmaya çalışılacaktır.  

GÖÇ VE KENTLEŞME 

Göçün tarihi neredeyse insanlığın tarihiyle eş değerdir. İnsanlığın ilk dönemlerinden 

itibaren savaş, salgın hastalık, hâkimiyet kurma ya da hayat koşullarına iyileştirmek için 

insanlar her dönem göç etmiştir. Bu nedenle göç tartışmaları sosyal bilimcilerinde dikkatini 

çekmiş, çalışmalarına konu olmuştur. Göç tartışmalarında alanda çalışanlar tarafından 

geliştirilen birkaç göç kuramı vardır. Bunlardan üçü önemlidir: Ravenstein’in göç yasaları, 

Everett Lee’nin göç kuramı ve Petersen’in göç tipleri. İngiltere’de 1885 yılında E. G. 

Ravenstein tarafından The Laws of Migration adıyla yayınlanan çalışma en bilinen kuramdır. 

Bu çalışmayla göç alanında çalışan araştırmacılara önemli bir yön çizilmiş ve ilk kez göç 

yasaları tartışılmaya başlanmıştır. Göç alanında yapılmış ilk eser kabul edilmesi nedeniyle de 

ayrıca önem taşımaktadır. Bu çalışmaya göre toplam yedi tane göç kanunu vardır. Bu 

kanunların tamamında Ravenstein’in (1885) ekonomik çıkar, sosyo-ekonomik gelişme ile göç 

arasında kurduğu ilişki tartışılmıştır. 

Göç, kentleşme ve kentlileşme kavramları modernleşme etkisinde oluşan, başta kültürel 

olmak üzere kentlerde ortaya çıkan yeni toplumsal, siyasi, ekonomik formların ön aşaması 

olarak yorumlanabilir. Adıgüzel, “göçü insanların sosyal, ekonomik, siyasi veya doğal 

nedenlerden dolayı coğrafi olarak yer değiştirme biçimi” (Adıgüzel, 2016, s. 3) olarak tanımlar. 

Bu yer değiştirmeyle birlikte kentlerde göç eden kişi kentten, kentlilerden ve kent yaşamından 

etkilenerek kendine özgü aynı zamanda kültürel adaptasyonu sarsıcı olan bir sürecin içine girer. 

Bu yeni süreç, göç eden kişinin daha önce karşılaşmadığı, tanışmadığı bir yabancı daha doğrusu 

kentin yabancısı olmasının bir formu olarak okunabilir. Aynı şekilde göç olgusu kendi sosyo-

kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarında alışılagelmiş düzenlerini sürdüren kentin yerlileri için 

de yeni bir formun oluşmasına zemin hazırlar. Kentin yabancılarına karşı mevcut kent 

sınırlarının dışında tutucu ve çoğu zaman ötekileştirici, dışlayıcı bir refleks üretebilir. Nitekim 

“1980’lerde arabesk, büyük şehre sızmaya çalışan taşralı kalabalığın sesini duyurma, kendini 

kabul ettirme, görüntüler piyasasında kendine bir yer edinme, girdiği yabancı kültür içinde 
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yönünü bulma, onu bozma ve kendine benzetme isteğinin adı olduğu kadar, büyük şehrin asıl 

sahiplerinin bu yabancılar akınını geri püskürtme, öncelikle de adlandırma çabasının da adı” 

olacaktır (Gürbilek, 2009, s. 25). Bir tarafta arafta kalmış, tam anlamıyla kıra mı yoksa kente 

mi ait olduğunu bilmeyen aynı zamanda kentin cazibesinden etkilenerek kentte kalma isteğinin 

baskın olduğu bir kentin yabancısı vardır.  Diğer tarafta ise kendi alanlarını, değerlerini 

muhafaza etme isteğiyle kentli kültürünü sürdürmeye çalışan ve kentin yabancılarıyla olan 

ilişkilerini minimuma indirmeye çalışan kentin yerlileri vardır. Bu ikisi arasında aynı şehirde 

yaşıyor olmaktan kaynaklanan mekânsal ortaklık, sosyo-kültürel mesafenin artışına engel 

olamamıştır.  

Göçün mekân değişimine yönelik fiziksel etkisiyle toplumsal etkisi birbirinden farklıdır. 

Kentleşmenin daha çok mekânsal değişime kentlileşmenin ise toplumsal değişime etki ettiği 

söylenebilir. Yukarıda belirtilen kentin yerlileriyle kentin yabancıları arasında var olan kültürel 

mesafe eklektik ve kendine özgü bir kentlileşme süreci inşa etmiştir. Bu süreç göçle geldiği 

kentte kentin yabancısı olan kişinin kentin yeni sakini olma sürecine de işaret eder. Ancak bu 

yeni adaptasyon süreci zor, sarsıcı olduğu kadar umut verici, standartları yükseltici bir boyuta 

da sahip olabilir. Bu nedenle Vergin göç eden kişinin, her ne kadar ‘eski kentlilere’ oranla hayat 

standartlarında doyuma ulaşmasa da bir toplumsal ilerleme kaydettiği bilincini taşıdığını ifade 

eder. “İlerleme ve yükseliş mutlak olarak kendisi için gerçekleşmiyorsa da, ikinci kuşak 

çocukları için bunun gerçekleşeceği umudunu taşımaktadır. Dolayısıyla kentleşme, bu kesimler 

için bir sosyal terfi anlamına gelmektedir” (Vergin, 1986, s. 39). Bu nedenledir ki toplumsal, 

kültürel, siyasal ve ekonomik değişim kentin yeni sakini olma umudu önemli bir motivasyon 

kaynağıdır ve bu sürecin ana unsurlarından sayılabilir. Göç eden kişinin göç ettiği yerden 

getirdiği aidiyetleri, alışkanlıkları, değerleri ve inançlarıyla; kentte karşılaştığı kent hayatına, 

kentli olmaya dair yeni kabuller, değerler ve alışkanlıklar arasındaki tercihleri göç ve ardından 

yaşanan kentleşme sürecinden bağımsız ve salt olumsuz bir anlamda değerlendirilmemelidir. 

Nitekim Kurt’a göre (2020, s. 35) göç kavramında yer değiştirmeden kaynaklı bir gurbet teması 

öne çıksa ve bu kavram ayrılığı ifade etse de göç her zaman mutsuzluk getirmemiştir. Göç 

edilen yerde hem sevdaya düşmek hem de geçimini sağlayacak bir iş bulma ihtimali bu işin 

mutluluk getiren, aydınlık tarafları arasında sayılabilir. Kentlerin cazibe merkezi olmayı 

sürdürmesi acı, zorluk kadar bu mutluluk ve umut faktörlerinde de aranabilir. 

Göçün modernleşme ve dolayısıyla sanayileşmeyle olan ilişkisi, köylerde tarım 

alanlarında makineleşmenin kentlerde ise sanayileşmenin artmasında aranabilir. 

Makineleşmeyle kendi mahallelerinde, topraklarında iş gücü fazlalığıyla boşta kalan kişi, 
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şehirlerde gelişerek artan işçi ihtiyacının cazibesine kapılacaktır. Bu nedenle göçlerin başladığı 

ilk yıllardan (ki bu dönem genellikle 1950 sonrasına tekabül eder) en yoğun yaşandığı (1980’li 

yıllar) yıllara kadar kentler göç etmek isteyenler için bir cazibe merkezi olmayı sürdürmüştür. 

Türkiye’deki iç göçleri dört ayrı dönemde inceleyen Özdemir’e göre (2012, s. 2-7) kentte 

birinci dönem olarak değerlendirilen 1923-1950 arasında önemli bir göç hareketliliği 

yaşanmamıştır. 1950-1960 arası iç göçün başladığı ilk aşama olarak kabul edilirken, 1960-1980 

arası iç göçlerin artarak devam ettiği döneme karşılık gelir. Bu döneme kadar kent nüfusları 

artışını sürdürür. 1980 sonrası dönem ise kent nüfusunun ilk kez kır nüfusunu geçmeye 

başladığı yıllar olur. 

Kent, kırdaki homojenliğin, tek çeşitliliğin aksine heterojenliğin, çok çeşitliliğin ve bu 

çeşitlilikte bir ‘birey’ olarak var olmanın mekânıdır. Kıra mahallenin, cemaatin, ailenin bir 

parçası olarak gelen kişi, kente geldiği andan itibaren bir bireye dönüşmenin sancılarını da 

yaşar. Öte yandan kent, kendi içinde çelişkileri de barındırır. Aslında arabesk müzikte sıklıkla 

vurgulanan isyan, acı, siteme rağmen yine de kentten kopamamanın getirdiği çelişkiler burada 

aranabilir. Kente geldiğinde bir birey olarak hayat mücadelesine giren kişi aynı zamanda kendi 

varlığını kente ve kentlilere karşı kanıtlama ihtiyacı hisseder. Bu durum başlı başına bir çelişki 

olarak bireyin yüzleşmek zorunda kaldığı kent kültürünün bir sonucu olarak da yorumlanabilir. 

Ailesiz, mahallesiz, cemaatsiz yalnızca kendisi olarak varlığını çevresine karşı kanıtlamaya 

çalışan kişi, kendi içindeki bireysel kargaşalarla da mücadele etmek zorunda kalacaktır. İşte 

kırdan kente göçün ardından bireyin yaşadığı bu kargaşalar arabeskin yayılmasına, 

yaygınlaşmasına zemin hazırlayan faktörler arasında sayılabilir. 

Kentlerde belli kesimlerin hâkimiyetinde olan, genelde o ‘mahalle’den insanların 

yaşadığı, vakit geçirdiği bölgeler arasındaki ayrımlar kentleşmenin ardından netleşmeye başlar. 

Her iki kesim de bir diğerini görmemek ya da varlığıyla yüzleşmemek için kendi mahallelerinin 

dışına çıkmamaya özen gösterir. Kentte emeğiyle, emek gücüyle var olmaya çalışan kentin yeni 

sakini (Kentin yabancısından yeni sakini olmaya başladığı bir süreç yaşanmaya başlanır. Göç 

eden kişi yavaş yavaş yabancılığı üzerinden atmaya başlamıştır.) ile Bourdieu’cü sosyolojide 

sıklıkla kullanılan ‘kültürel sermaye’siyle var olan kentin yerlisi arasındaki sosyo-kültürel 

mesafe popüler kültür olmadan aşıl(a)maz hale gelmektedir. Her iki kesimi kendi mahalleri, 

periferileri dışında buluşturan popüler kültürdür. Popüler kültürün etkisiyle aradaki mesafe 

azalmaya başlarken her iki kesim de birbirinin varlığıyla popüler kültür ekseninde 

karşılaşacaktır. Ancak Birekul’a göre (2015, s. 167) bugünün kültür formlarının anlaşılmasında 

önemli bir anahtar kavram olan popüler kültür, özellikle müzik ve şarkı sözlerinde önemli bir 
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değişime de neden olmuştur. Popüler kültürün etkisiyle şarkı sözleri manadan yani anlamdan 

maddeye dönüşmüş, anlam kaybına uğramıştır. 

Öte yandan bu karşılaşma ve yüzleşme o kadar da kolay olmamıştır. Sanayileşmenin 

kentlerde yaygınlaşmasıyla köylerden kentlere başlayan işçi göçü ve kentlerin bu göçe olan 

hazırlıksızlığı ilk olarak konut krizinde kendisini gösterecektir. Kentlerin bu göçlere ve ani 

artan yeni nüfusa hazırlıksızlığı, gecekondu sorununu ortaya çıkaran unsurlardan başlıcasıdır. 

Gecekonduların yaygınlaşmasıyla birlikte yeni gecekondu yapımı yasaklanmış, bazı 

gecekondular yıkılmıştır ancak bu sorunun yıkımla çözülemeyeceği de anlaşılmıştır. Yeni 

gecekondu yapılmaması için uzlaşma yolunda gidilmiş, belli aralıklarda (1980’li yıllarda dört 

tane imar kanunu çıkarılmıştır) kanunlar çıkarılmış ve imar affı getirilmiştir. Göçün önlenmesi 

siyasi partilerin programlarına konu olmuş, vaatler verilmiştir. Yıkımla, yasakla önüne 

geçilemeyen bu soruna yeni çözümler getirilmeye çalışılmıştır. Kitleleri göçten zorla ya da 

yasakla vazgeçirmek yerine ikna ve açıklama yoluna gidilmiştir. Göç edenlerle röportajlar 

yapılmış, göçün ardından karşılaştıkları zorlukları anlatmaları istenmiştir. Ya da gazete ve 

radyo haberleri, filmler aracılığıyla göç olumsuzlanmaya çalışılmıştır. Örneğin 1950’li yıllarda 

başlayan iç-göç hareketlerinin sinema filmlerindeki yansımasını tartışan Gülpınar’a göre (2020, 

s. 108-119) dönem filmlerinin birçoğunda kentlerin, göçü engellemeye yönelik olarak ‘aileyi 

önce geleneksel değerlerinden sonra birbirinden koparan kötü bir mekân’ olarak sunulması 

önemlidir. Göç etmek isteyenlerin umduklarını bulamayacakları, çalışma ve barınma 

koşullarının ve eğitim seviyelerinin yükselmeyeceğine dair mesaj sıklıkla verilir. Göçten 

beklediklerini bulamayacakları alt mesaj olarak verilen kitleler, bu yolla göçten vazgeçirilmek 

istenmiştir.  

Türkiye’de Müziğin Sosyolojisini Tartışmak ve ARABESK 

İnsanlar duygu ve düşüncelerini, tarih boyunca yaşadıkları travmaları, sevinçleri, 

savaşları, salgın hastalıkları, barışları, göçleri, kayıpları çeşitli şekillerde dile getirmişlerdir. Bu 

dile getiriş biçimlerinden birisi de müziktir. Müzik hayatın içindedir. İnsan hüzünlendiğinde 

çok sevdiği bir şarkıda bir anda gözyaşlarını tutamayabilir. Aynı şekilde düğün dernekte ya da 

mutlu bir haber aldığında da yine müziğin ritmine kendini kaptırıp dans edebilir. Gecenin 

sessizliğinde yalnız bir bekçiye kulübesinde eşlik eden ve o kulübeyi kalabalıklaştıran da yine 

müziktir. Bu nedenle müzik toplumsal olan ne varsa hepsiyle özdeşleşmiş, iç içe geçmiştir. 

Aynı şekilde zorunlu göçlerde ya da savaşlarda, acı ve dramların ardından yakılan ağıtlarda, 

şenliklerde ya da mutlu anlarda yazılan, bestelenen şarkılarda bu toplumsallığın merkezindeki 

yaşanmışlıklar öne çıkmıştır. Bu durum müziğin hem evrenselliğini hem de yerelliğini de 
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gösteren bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle müzik ortaya çıktığı toplumun bir 

yansımasıdır. 

İnsanın kendi varlığını inşa etme sürecinde ses ve tınılar ayrıca önemlidir. İnsanı bütün 

canlılardan ayırt eden en temel özelliği olan ‘konuşma’ seslerin bütünleşerek anlamlı hale 

gelmesiyle oluşur. Dolayısıyla sesin anlamlı hale gelmesinin insanı var eden unsurlar arasında 

olduğunu söylemek mümkündür. Müziğin bireysel yönü olduğu kadar toplumsal bir yönü 

olduğu, bu toplumsallığı dolayısıyla döneminin siyasal, ekonomik, kültürel dönüşümlerini 

yansıtmada etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Işıktaş’a göre de (2018, s. 60) müziğin 

şekillenmesi toplumsal süreçlerin sonucuyla da ilgilidir. Müzik, toplumsal yaşam içindeki 

karşılıklı etkileşimleri aracı kılarak müziğin üreticisini, yeniden üreticisini ve tüketicisini bir 

araya getirir. Müzikoloji ve sosyoloji, müziği yalnızca işitsel (aural) bir iletici olarak 

görmemektedir.  

Öte yandan Supicic (1987) müzik sosyolojisinin tek başına müzik ve toplum arasındaki 

ilişkiyi açıklamaya yetmeyeceğini, müzik ve sosyal koşullar, değişim ve gerçeklikler arasındaki 

ilişkiyi çözümlemeden müzik sosyolojisinin başarılı olamayacağını savunur. Zafer’e göre 

(2021, s. 22) müzik sosyolojisi hem sosyolojinin müzikal anlamdaki akademik alt kolu hem de 

müziğin toplum içindeki rolünü, toplumsal işlevlerini inceleyen alt koludur. Sağır ve Öztürk’e 

göre de (2015, s. 151) müzik, sosyo-kültürel yapıya dayalı bir sosyal davranışın sonucunda 

ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle müziği sadece teknik ya da ses sisteminden ibaret ele almak 

mümkün değildir. Kültürel yapının, kültürün içinde yer alan bir sosyal olaydır. Üreten ve 

dinleyen o kültür içindeki insanlardır. 

Müzik, toplumdan ve topluma ait olan her unsurdan, olaydan, nedenden ve sonuçtan 

beslenir. Müzik ne kadar toplumdan beslenirse toplumdan o kadar karşılık bularak, bir ‘kült’ 

haline gelir ve efsaneleşir. Bir müzik insana, değerlerine, üzerinde yükseldiği toplumun 

sosyolojik gerçekliğine ne kadar karşılık gelirse o toplumla arasında derin bağlar oluşur ve 

nesilden nesile taşınır. Peki, özellikle 1970’lerden başlayarak 1990’lı yılların sonlarına kadar 

etkili olan arabesk, Türk müziğinde topluma ve kültüre nasıl etki etmiştir? Arabesk müzik nedir, 

arabesk müziği ortaya çıkaran dönemlerin konjonktürel yapısı nelerdir? Kimler arabesk dinler, 

arabesk müzikle hitap ettiği kesimlerin sosyolojik gerçekliği arasında anlamlı bir ilişki 

kurulabilir mi? Arabesk yalnızca köyden göç eden, kentlere uyum sağlamaya çalışan kentin 

yeni sakinleri tarafından mı dinlenir? Bu ve bunun gibi sorular çalışmanın bu bölümünde 

tartışılacaktır. 
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Arabeske karşı tutumları üç başlıkta toplayan Işık ve Erol Işık’a göre (2013, s. 31) 

bunlardan ilki bir gelişmişlik düzeyi olarak kültürü tanımlayanların arabeske karşı ‘yoz’ ve 

‘bilinçsiz’ adı altındaki değerlendirmedir. İkincisi arabesk müzik üreticisi ve dinleyicilerinin 

savunmasına göre yapının somut bir kültürel durum olduğuna işaret eden düşüncedir. Son 

olarak arabeskin, ülkemize özgü bir kent kültürü ürünü olduğu ve sosyal, tarihsel şartlar 

sonucunda ‘yeni kentlilerin’ hayatlarının yeni bir yorumu olduğu düşüncesidir. Bu son düşünce 

en az kabul gören düşüncedir. Ayas’a göre ise (2019, s. 2114) arabesk her ne kadar akademik 

kurumlar tarafından hala kültürel meşruiyete sahip bir sanatsal üslup olarak kabul edilmese de 

resmi kültürün bir parçası haline gelmiştir. Bağımsız bir tür olarak gücünü yitirmesine, hatta 

büsbütün buharlaşmasına rağmen belirsizleşerek bütün türlerin içine nüfuz etmiş, böylelikle 

hegemonik bir güç kazanmıştır. 

Arabesk, üzerinde uzlaşılması güç bir kavramdır. Her bir kesimin farklı bir anlam 

yüklediği arabesk kavramı, Türkiye’deki tartışmalarda daha çok olumsuz bir anlamda 

kullanılmıştır. 1300’lü yıllarda bir ‘süsleme figür şekli’ olarak kullanılan arabeskin TDK’daki79 

karşılığı (fr. Arabesque) “Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen müzik 

türüdür.” Arabesk müzik hem Türk halk müziği hem Arap esintileri hem de özellikle 1970’li 

yıllarda Orhan Gencebay’ın80 dokunuşları sonrası Batı müziği etkisiyle şekillenmiş, çok 

faktörlü, çok sesli bir birikimin sonucudur. “Arabesk müzik, çerçevesi Orhan Gencebay 

tarafından çizilmiş, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Batı müziği ve oryantalizm 

kaynaklarının hepsinin bir sentezi olarak gelişen müzik türüdür. Alaturka ve Alafranga 

unsurları bir arada kullanır” (Dürük, 2011, s. 36). Orhan Gencebay’ın ise ‘serbest çalışmalar’ 

olarak tanımladığı arabesk kavramı, Gencebay’a göre Türk müziği içerisindeki bir renkliliktir.81 

1970’ler öncesinde Arap esintilerine ek olarak Hint müziği etkisinin de hissedildiği 

arabesk müzik, Doğu ve Batı’nın karışımıyla oluşan eklektik, çok boyutlu bir müzik ve kültür 

biçimi olarak yorumlanabilir. Arabesk kavramının etimolojik kökeni, çağrışımı ya da karşılığı 

üzerine hem müzik hem sinema hem de gündelik hayatta çeşitli tartışmalar vardır. Ancak 

tarihsel sürekliliği ve bütünselliği göz önüne alındığında yapılacak en doğru yorum, gerçek 

arabesk kavramının bugün bildiğimiz arabesk kavramından oldukça farklı olduğudur. Arabesk 

günümüzde müzikle özdeşleştirilmiş olsa da bu kavram genelde bir yaşam tarzına, bir kültür 

biçimine karşılık gelir. Özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda yükselişe geçen arabesk kavramı ve 

 
79 TDK: Türk Dil Kurumu. 
80 Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944 tarihinde doğmuş, dokuz üniversite adına verilmiş uluslararası Montu 

doktorası unvanına sahip bir besteci, arabesk sanatçısı, şarkı sözü yazarıdır. 
81 https://www.youtube.com/watch?v=7BDu_X_egHQ&ab_channel=Kanal7Ar%C5%9Fiv 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

277 

 

bu kavramla bütünleşen arabesk kültürü ya da arabesk kabulleri, kavramın orijinal içeriğinden 

oldukça farklıdır. Ancak bu çalışma arabesk kültüründen ziyade arabesk müziğine 

odaklanmaktadır. 

Arabeskin ortaya çıkışıyla Cumhuriyetin ilk yıllarındaki modernleşme politikaları 

arasında bağlantı kuran Taydaş ve Sert’e göre (2021, s. 219-220) arabesk, 1990’ların ardından 

diğer müzikal tür ve biçimlerle etkileşime girmiş, onları etkilediği kadar onlardan da etkilenmiş 

ve sonraları daha çok ‘pop-arabesk’ şeklinde tarif edilen bir biçime dönüşmüştür. Bir 

gecekondu ya da toplum müziği olarak periferiden başladığı yolculuğunun merkeze yerleşerek 

tamamlamış ve bu sırada bütün ‘özgün organik niteliklerinden arınarak piyasa standartlarında 

endüstriyel bir meta’ haline dönüşmüştür. Güngör’e göre (1990, s. 18) arabesk müzik, içinden 

çıktığı toplumsal ve kültürel çevreye göre biçimlenmiş, ‘tutarlı bir kuramsal dayanaktan 

yoksun’, ezgi yönünden Arap müziğinden; çalgı yönünden de Batı müziğinden esintiler taşıyan, 

önceleri taşradan başlamakla birlikte zamanla toplumun tüm kesimlerinden gelen yaygın bir 

dinleyici kitleye sahip toplumumuza özgü bir türdür. Stokes’e göre (2020, s. 34) arabesk, 

‘sürekli gücün işleyişi ve güçsüzlüğün anlaşılmasıyla’ yakından ilişkilidir. Türkiye’de arabeske 

gösterilen ilgi, bugünkü kentli Türkiye’de gücün işleyişi ve güçsüzlüğün anlaşılmasıyla 

ilgilidir. Bu nedenle Şen ve Kaplan, arabesk müziğin ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemin 

topluma ne şekilde yansıdığını tartıştıkları çalışmalarında, insanların kırdan kentlere göçleri ve 

beraberinde oluşan alt kültürel yapıyla arabesk müziğin anlamlı olduğunu iddia eder (2020, s. 

49).  

Amerikalı Türkolog Carter Findley de bu alt kültürel yapıyla arabesk arasında ilişki 

kurmaktadır. Batılı ve Arap unsurların karışımından oluşan bu melez müzik türü yani arabesk, 

devlet televizyonları ve radyolarında müzikal normlara uygun olmadığı gerekçesiyle 

yasaklanmıştır. Ancak 1970’li yıllarda kaset ve kasetçalarların yaygınlaşmasıyla bu müzik türü 

her yere yayılmıştır. Şehrin kültürlü kesimleri gecekondu mahallelerinden gelip giden 

dolmuşlarda bangır bangır duydukları arabesk müziği ‘dolmuş müziği’ olarak adlandırmışlardır 

(Carter, 2019, s. 336). Ayrıca Kozanoğlu’na göre (1992, s. 39) bu dolmuş müziği ezikliği, 

dışlanmışlığı, garibanlığı seslendirir. Gerçek acı ve hayat gariban mahallelerine çok fazla şey 

vaat etmezken dolmuş müziğindeki acı ve umutsuzluk, gerçeküstünün boyutlarını 

zorlamaktadır. 

1980’lerin ilk yıllarında başlayan ve 1990’ların sonuna kadar devam eden kültürel 

kimlik çeşitliliğinde popüler kültürün ve postmodern söylemlerin etkisiyle ‘arabesk’ de yeni 

çeşitlilikte kendisine yer bulur. Olumsuz bir alt kültür kimliğiyle özdeşleştirildiği için ortaya 
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çıktığı ilk dönemlerde baskılanmış, devletin resmi radyo ve televizyonunda icra edilmesi 

yasaklanmıştır. Türkiye’de Cumhuriyet dönemiyle özdeşleştirilen Batı müziği inşasına aslında 

çok daha önce Osmanlı döneminde başlandığı söylenebilir. III. Selim döneminde Batı 

müziğiyle etkileşim başlarken asıl adımlar II. Mahmud döneminde atılmıştır. Batı standartlarına 

uymadığı gerekçesiyle kapatılan Mehterhane-i Hümayun’un yerine 1826 yılında Mızıka-yı 

Hümayun kurulmuştur. Bu değişimler dönem müziğinin Batılılaştırılmasında sembol adımlar 

olarak görülmelidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise sıfırdan bir müzik tarzı inşasına girilmiştir. 

Saray müziğinin Bizans kökenli olduğu gerekçesiyle ‘milli’ bir müzik tarzı oluşturmanın 

gerekliliği özellikle Ziya Gökalp tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. Bu dönemde arabesk müzik 

yok sayılırken, Türk sanat müziği Batılılaşmanın önünde bir engel olduğu, halkı geriye 

götürdüğü gerekçesiyle; kullanımı 1934 yılından 1936’ya kadar yaklaşık yirmi ay boyunca 

radyolarda yasaklanmıştır. Bu dönemde temel referans olarak halk müziği esas alınmış, halk 

müziğiyle Batı müziğinin birleştirilmesi düşüncesi öne çıkarılmıştır. Buna göre 17. yüzyılın 

sonlarından 19. yüzyıla kadar sürdürülen müzik alanındaki ilerlemenin yerini 19. yüzyılın son 

yıllarıyla 20. yüzyılın ilk yıllarındaki gerilemeye bıraktığı iddia edilebilir. 

Alaturka müzik eğitiminin yasaklanmasının, ‘milli’ ve yeni bir müzik tarzı oluşturma 

kararının ardından 1930 ile 1950’li yılların sonlarına kadar müzikal bir boşluğun oluştuğu, bu 

boşluğun Arap filmleri ve müzikleri aracılığıyla doldurulduğu söylenebilir. Mısır’dan ithal 

edilen filmler ve radyoda çalınan şarkılar aracılığıyla dönemin en çok ses getiren arabesk 

sanatçılarından Ümmü Gülsüm, Muhammed Abdulvahap gibi isimlerin müzikleri Türk 

müziğinde ve toplumunda yayılmaya başlamıştır. Resmi kültür politikaları nedeniyle getirilen 

bu yasakların özellikle Doğu illerinde çok etkili olduğu söylenememektedir. Bu illerde komşu 

ülkelerden Arap radyolarının çekiyor ve halen dinleniyor olması yasaklamaların etkisini 

kırmıştır. Ayrıca bu durum, yasaklamanın devletin kontrolünün dışında geliştiğini gösteren 

faktörlerden biri olarak yorumlanabilir. Bu önlenemez etkileşimin farkına varılarak devlet 

kontrolünde bir etkileşimin sağlanması amacıyla 6 Eylül 1936 yılında alaturka müzik eğitimi 

yapma yasağı kaldırılmıştır. Batı vurgusuna rağmen önlenemeyen Doğu etkisi, Türk müzik 

kültürüne etki eden faktörler arasında sayılabilir. Modernleşme sürecinde olduğu gibi Doğu ve 

Batı kaynaklı unsurların iki taraflı olduğu zaman zaman bu iki taraftan birinin baskın gelmesiyle 

müzik kültürünün inşa edildiği söylenebilir.  

Arap müziği etkisini sınırlamak amacıyla şarkı sözlerindeki Arap sözcüklerini 

Türkçeleştirme yoluna gidilmiştir. Dönemin önemli sanatçılarından Sadettin Kaynak, Münir 

Nurettin Selçuk gibi isimler Arap etkisini kırmak için Arap müziklerine Türkçe sözler, 
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yorumlar katarak, müziği Türkçeleştirmeye çalışırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki müziğin 

uluslaştırılması sürecine 1940’ların sonlarına kadar Türkçe sözlerle katkı sağlandığı iddia 

edilebilir. Arabesk müzikle TRT’nin radyo ve televizyona getirdiği ‘yasak’lar arasındaki 

ilişkiyi tartışan Karşıcı’ya göre “müzik yapılanmasında temel motivasyon ulusal kimlik 

inşasıdır. 1930’larda işin ahlaksal boyutu öne çıkarken 1970’lerde siyasal boyut ön plandadır” 

(Karşıcı, 2010, s. 171). Çok partili hayata geçişin ardından kentlere göçün başlamasıyla müzik 

alanında bu uluslaşma çabalarına başka bir boyut eklenmiş bu defa kentleşmeye uyum 

sağlamaya çalışan, adapte olmaya çalışan kitlelerin kendilerini ifade etme biçimi olarak 

müzikten yararlandıkları bir döneme girilmiştir. Batı müziği merkezinde ama toplumun 

yalnızca belli bir kesimine hitap eden, elit bir müzik tarzı yerine toplumun en düşük kabul edilen 

kesimine bile hitap edecek bir müzik anlayışı popüler kültürün etkisiyle yaygınlaşmaya 

başlamıştır.  

Popüler kültür tanımı oldukça kompleks ancak etkisi geniş kitlelerce hissedilen, yayılım 

hızı oldukça geniş olan bir kavramdır. Erdoğan’a göre (1999, s. 22) popüler kültür kitle 

kültürünün somut şekillerinden biridir. ‘Kitle kültürü de tekelci kapitalizmin hem mal hem de 

imajlar satışını yapan, uluslararası pazarın değişmelerine ve ihtiyaçlarına göre biçimlenip 

değişen, önceden yapılmış, kesilip biçilmiş, paketlenip sunulmuş bir kültürdür’. Bu anlamda 

popüler kültür pazar tarafından pazarda tüketim için ‘sipariş edilen, ısmarlama’ kitle 

kültüründe, en popüler ürünleri ve tüketimleri anlatan bir kavramdır.  

Popüler kültür merkezindeki arabesk müzik, kentin yeni sakinlerine kentte mücadeleye 

devam etme, kentin zorluklarına karşı direnme ve güç kazanması için önemli bir motivasyon 

kaynağı olmuştur. Kendisi gibi insanların karşılaştığı sorunlardan, dışlanmışlıktan, acıdan, 

gurbetten, ayrılıktan, yoksulluktan ve sınıf farklılığından82 bahsederek; bu unsurlardan beslenen 

ve bu unsurların toplumun her kesimine yayılmasına neden olan müzik türü, bir çıkış noktası 

olarak okunabilir. Popüler kültürün yeni bir alan olarak ortaya çıkmaya ya da tanımlanmaya 

başladığı 1950 sonrasındaki müzik anlayışı hem yerli unsurların hem Batı müzik tarzlarının 

Türk müziğinde etkili olmasıyla hem de arabeskin kitleselleşmeye başlamasıyla 

ilişkilendirilebilir. Popüler kültür başta arabesk müzik olmak üzere birçok müzik tarzının ve 

buna bağlı alt kültürlerin gelişmesine alan açmıştır. Yukarıda belirtilen resmi yasaklamaların 

1980 sonrası bir farkındalığa ve bir nevi kültürel yüzleşmeye dönüştüğü iddia edilebilir. Bu 

yüzleşmede tüm dünyada etkili olan liberal söylemlerin ve popüler kültürün küresel düzlemdeki 

 
82 Buradaki ‘sınıf’ kavramı Marksist teorideki ‘sınıf’ kavramında kullanılmamıştır. 
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karşılığının etkisi önemlidir. “Küresel popüler kültürel alanda yaratılan ürünlerin neo-

liberalleşme süreci içinde küresel ve yerel ölçekte yeni medya teknolojileri aracılığıyla yayılımı 

söz konusu sürecin işlevselliği ve pratikliği nedeniyle kitlesel olarak onay alırken aynı zamanda 

beraberinde getirdiği ideolojik anlamlar silsilesinin de meşrulaştırılmasını da sağlamıştır” (Erol 

Işık, 2018, s. 97). 

1950’li yılların müzik alanındaki gelişmelerinde bugün aranjman müzik olarak bilinen 

Türkçe sözlü hafif müzik tarzıyla, Türkçe sözler yazılmış yabancı müziğin etkisi baskın hale 

gelir. Hatta dönemin ünlü sanatçılarından bazıları bu aranjman müziğine karşı yerli müziğin 

güçlendirilmesi gerektiğini savunur. Örneğin dönemin ünlü sanatçılarından Barış Manço, 

“aranjman müziğe karşı anonim türküleri destekleyerek, yaygınlaştırmaya çalışmıştır” 

(Erdoğan, 2019, s. 111). Öte yandan 1950’li yılları yalnızca aranjman müziğin değil; caz dahil 

birçok Batı müziğinin etkisinin hissedildiği yıllar olarak değerlendirmek mümkündür. 1960’lı 

yıllar aranjman ve Batı kaynaklı müziklere tepki olarak Anadolu pop dahil birçok yerli 

unsurların müzik alanında etkisinin görüldüğü yıllarken; 1970’li yıllar progressive rock tarzının 

baskın hale geldiği yıllar olarak değerlendirilebilir. 1960’lı yılları ‘arayış yılları’ olarak 

tanımlayan arabeskin önde gelen isimlerin Orhan Gencebay, Türk müziğini sanat ve halk 

müziği tarihselliğinde Batı müziğiyle birleştirir. ‘Müziğe eklediği bu Batı tekniğini, değişime 

ayak uydurmak, değişkenliği yansıtmak için kullandığını’ ifade eder.83 Nitekim bugünkü 

bildiğimiz anlamda arabesk müziğinin ilk örneğinin yine Orhan Gencebay tarafından ‘Bir 

Teselli Ver’ plağıyla verilmesi şaşırtıcı değildir.  

Sosyolog Nilüfer Göle de arabeskin, 1950’li ve 1960’lı yıllarda müzik alanında yaşanan 

değişimlerin ardından 1970’li yılların sonunda ortaya çıktığını ve 1980’li yılların simgesi haline 

gelmesini özgürleştirici bir unsur olarak tanımlamaktadır. “Arabesk müzik yalnızca daha az 

Batılı daha çok Ortadoğulu bir müzik coğrafyasını dışa vurmakla kalmamış, aynı zamanda 

kenar sınıfların merkeze (televizyona) taşınmasına ve yerli bir kentlilik biçiminin ortaya 

çıkmasına da neden olmuştur. Arabesk Türkiye’ye kendi yerli coğrafyasını hatırlatmıştır. Öte 

yandan 1990’ların pop müziği de bu yerlileşmenin özgürleştirici etkisi altında kendine yeni 

ifadeler bulmuştur (Göle, 2017, s. 10). 

Göçle Dönüşen Kentlere Yeni Bir Soluk: Arabesk  

İnsanların seçimleri, yorumları ve kullanımları iç ilişkileri ve özellikle içinde toplumsal 

ilişkilerin doğduğu kültürel ortamları tarafından önemli ölçüde etkilenmektedir (Lull, 2001, s. 

 
83 https://www.youtube.com/watch?v=gNGWXnE9Wv4&ab_channel=TRTBelgesel 
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227). Arabeskin de göçün ardından kentlerde kendi yolunu bulmaya çalışanlarla mahalle ve 

gecekondu kültürüyle, kentte yaşanan kültür şokuyla anlamlı bir ilişkisinin olduğu iddia 

edilebilir. Ancak arabesk müziğin kentte ortaya çıkmış olmasına rağmen yalnızca göçle 

sınırlandırılamayacağını daha önce belirtmiştik. Nitekim dönemin önemli sanatçılarından ve 

bugünkü arabesk müziğin kurucu babalarından kabul edilen Orhan Gencebay, kendi şarkılarına 

verilen desteğin yalnızca göç unsuruyla açıklanmasına karşıdır. Ona göre ‘bütün Türkiye göç 

etmemiştir ama kasetleri bütün Türkiye’de satılmaktadır. Bu anlayışa göre kasetleri yalnızca 

gecekondu mahallelerinde ve varoşlarda satılmalıdır.’ Ancak kasetleri şehrin ekonomik 

seviyesi yüksek insanlarının oturduğu bölgelerde de satılmaktadır.84 

Türkiye’de arabeskin kullanılma biçimi şehirle ilişkili olduğu kadar göçün ardından 

yaşanan sosyo-kültürel adaptasyon biçimiyle sınırlandırılmış ve daha çok ideolojik bir boyutta 

değerlendirilmiştir. Ancak burada asıl tartışılması gereken konu arabeskin bu sınırların oldukça 

dışına çıktığı gerçeğidir. Arabesk köyden kente göç etmiş, varoşlarda, gecekondularda yaşayan 

insanlarla ilişkilendirilmiş, küçümsenmiş ve çoğu zaman dışlanmıştır. İnsanlar arkadaş 

ortamlarında ya da sosyalleşirken arabesk müzik dinlediğini, arabesk şarkıcıları beğendiğini 

açıklamaktan çoğu zaman kaçınmışlardır. Çünkü arabeskle ilişkilendirilen alt kültüre, gruba 

dâhil edilmek istememişlerdir. Ancak 1980’li yılların sonlarıyla 1990’lı yılların başlarındaki 

kaset satışları incelendiğinde arabeskin yalnızca göçle gelmiş bölgelerde sınırlandırılamayacağı 

görülebilir. Dönemin gecekondu mahalleleri olarak bilinen mahallelerin nüfuslarıyla 

karşılaştırıldığında arabesk kaset satışlarının çok daha fazla olduğu bir gerçektir. Böylece 

arabesk yalnızca bu mahalle ve bölgelerde sınırlı kalmamış, şehirli insana da ulaşmıştır çıkarımı 

yapılabilir. Ayrıca dönemin Maksim gibi önemli gazinoları ve buralardaki müşteri profili 

incelendiğinde, Menderes’le başlayan zenginleşme sürecini Özal’la sürdüren köyden göçle 

gelerek şehirlerin yeni zenginleri arasına girmiş kitlelerle açıklamanın yeterli olmayacağı da 

açıktır. Nitekim Stokes’a göre de (2020, s. 30) arabesk müzik yapanlarla dinleyenlerin hepsi, 

ülkenin doğu ya da güneydoğusundan göç etmiş insanlar değildir. Arabesk müziği gecekondu 

müziği olarak tanımlamak, ‘herkesin az ya da çok marjinalleştiği şehir ile devletin ayrı kültürel 

konumları için bir odak ve imaj sağlamasına’ neden olmaktadır.  

Arabesk kültürel durumun kökü, bu toplumun derinliklerine inen ancak özellikle 

modernleşme ve sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan kültürel anlamda Batılılaşma sonucu, 

kentlerde bulunan insanların yeni oluşan toplumsal dokuya uygun olarak, kendi iç 

 
84 https://www.youtube.com/watch?v=1YRQaeStYGs 
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dinamikleriyle gelişmeye yüz tutan karmaşık bir bütündür. Kentlileşmemiz bize bir kültürel 

form sunarken; kente göç eden halk, arabesk bir kültürel form inşa etmiştir. Bu anlamda arabesk 

kültür, Türkiye’deki özgün ilk kent kültürüdür. Arabeskin sosyo-ekonomik arka planı özellikle 

1980 sonrası büyük değişikliklere uğramıştır (Işık ve Erol Işık, 2013, s. 37, 52). Öte yandan 

arabesk, köy ve kent kültürü arasında sıkışarak arafta kalmış kesimlere bir ‘manner’ 

kazandırmada etkili olmuştur. Köyden kente göçün en yoğun olarak yaşandığı 1970’lerin 

sonuyla 1980’li yıllarda ortaya çıkması da bu nedenle tesadüf değildir. Bugünkü anlamda 

arabesk müzik, aranjman müziğin ardından yeni bir ifade etme, köyle-kent arasında yeni bir 

ilişki kurma biçimi olarak ortaya çıkmıştır (Uğraş ve Uğraş, 2022, s. 614). 

Arabesk müzik popüler kültürün ve kentin yeni sakinleriyle kentin yerlileri arasındaki 

kaçınılmaz etkileşimin sonucunda kentin yerlilerine ulaşarak bu kesimleri de etkilemiştir.  

Arabesk müzik, eğitim olanaklarına sınırlı erişen, kırdan kente göç ederek dışlanan, yoksul ya 

da varoşta yaşayan insanlarla sınırlı kalmamıştır. Popüler müziğin, 1980’lerdeki toplumsal 

değişimin, küreselleşme ve liberalleşmenin etkisiyle zenginlere, kentin yerlilerine de temas 

etmiştir. Arabesk müziğin popülerleşmesinde bir diğer unsur olarak televizyondaki özel 

kanalların yaygınlaşması ve devlet kanalı tek biçimliliğin ortadan kalkması gösterilebilir. 

Televizyon arabeskin normalleşmesi ve yaygınlaşmasında önemli bir faktördür. Bu anlamda 

Türkiye’nin ilk özel TV kanalı olarak bilinen Star-1 Tv’nin açılması hem televizyon teknolojisi 

hem de o dönemde televizyon izleme oranı oldukça yüksek olan Türk toplumu açısından önemli 

bir değişimdir. Televizyon alt kültür ve gelir gruplarından gelen insanlar için hem bir ‘kültür 

taşıyıcısı’ hem de şehir kültürüne hâkim eğitimli, şehirli insanın bu alt gruptan gelen insanların 

varlığıyla yüzleştiği, yüzleşmek zorunda kaldığı bir araç haline gelmiştir. Arabesk müziğin 

etkisiyle bu gruplar, ‘Ben de İnsanım’ diyerek varlıklarını her kesimden insana duyurmaya 

başlamıştır. Böylece gecekondu ve şehrin varoş diye tabir edilen semtlerinden şehirlerin 

merkezine hatta evlerin içine kadar uzanan temsil ve var olma, yok sayılmama, dışlanmama 

isteği toplumun her kesimi tarafından görünür olmaya başlamıştır.  

Öte yandan özel televizyon kanallarının arabesk müziğinin soylulaşmasındaki rolüne 

dikkat çeken Soydan “minibüs, gecekondu ve tamirhanelere sıkıştırılmak istenen arabesk 

müziğin, özel televizyon kanallarıyla geniş kitlelerce görünür olmaya ve tüketilmeye 

başlandığını iddia eder. Mevcut durum varoşla merkez arasındaki etkileşimi hızlandırmış ve 

arabesk müzik poplaşırken, pop müzik arabeskleşmiş, merkezle bütünleşen arabesk 

soylulaşmıştır” (Soydan, 2015, s. 72). Arabeskin geçmişten izler taşıdığını, popüler duygu ve 

biçimlerde kalıcı izler bırakacağını savunarak kültürel gerilim ve değişimleri Orhan Gencebay 
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arabeski üzerinden tartışan Özbek’e göre (2000, s. 210-211) Orhan Gencebay arabeski, kentteki 

köyün bir ifadesi ya da kent kültürüne sırt çeviren bir uyumsuzluk, yabancılaşma kültürü 

değildir. Aksine kentsel baskılar karmaşası için var olabilmenin bir ifadesi ‘hem direnme aynı 

zamanda kabullenme öğeleri taşıyan, sınıfsal söylemlere eklemlenebilecek yani 

dönüştürülebilecek’ olan bir popüler kültürdür. “Kentlerin varoşlarındaki insanlar geleneksel 

kültürden gelmişler, kente uyum sağlamaya çalışmışlardır ve bu bulundukları ortamda kökleri 

olan türkü formu yaşadıkları dünyayı ifade edemez olmuştur. Yeni bir yaşam tarzı, kendine 

yeni bir anlamlandırma oluşturacağı bellidir ancak yeni bir kültürel ürünle hissettiklerini ifade 

edebileceklerdir. Bu da arabesk kültürel durumun çıkışını sağlayacak tablonun ana motifleridir 

(Işık ve Erol Işık, 2013, s. 78-79).  

Genel olarak Türkiye’de arabesk kültürün inşasında müziğin başrol oynadığı iddia 

edilebilir. Başta Orhan Gencebay olmak üzere arabeskin kurucu ‘Baba’ları arasında sayılan 

isimlerin müzik yapma biçimleri, klip ve filmlerinde kullandığı aksesuarlar, filmlerindeki 

toplumsal roller, yaşam tarzları arabesk müziğin hitap ettiği kesim için bir model olmuştur. 

Dinleyiciler onlar gibi giyinmeye, onlar gibi yaşamaya, büründükleri rollerdeki gibi ‘acı’ 

çekmeye başlamıştır. Gündelik hayattaki bu yeniden toplumsallaşma biçimi bu alt kültürün 

daha görünür olmasına neden olmuştur. Yeni prototipler, karakterler, kimlikler oluşmaya 

başlamıştır. Şüphesiz bu yeni prototiplerin ve kültürel kimliklerin ortaya çıkmasında dönemin 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel koşulları etkili olmuştur. Sosyal adaletsizliğe, eşitsizliğe, 

yoksulluğa, toplumsal dışlanmaya sıklıkla vurgu yapılmıştır çünkü dönemin sosyolojik ve 

ekonomik gerçeklikleri bu alanlarda oluşmaktadır. Bu kimlikler bu gerçekliklerin birer sonucu 

olarak okunabilir. Plak ve kasetlerde yankılanan sözlerin ardından televizyonda görüntülerle 

evlere, mahalledeki kahvelere, kadın toplanmalarına giren bu prototipler, bu kültürün oluşması 

ve kitlelere yayılmasında büyük rol oynasa da bu kültürü ortaya çıkaranın yine toplumun 

bilhassa kent kültürünün kendisi olduğu söylenebilir.  

SONUÇ 

Göç, insanın mekânsal, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak her alanda 

dönüşmesine ve göç ettiği mekânı da dönüştürmesine dayalı karşılıklı etkileşim biçiminin 

mekân değişikliği üzerinden tanımlanmasıdır. Göçün beraberinde getirdiği toplumsal ve 

bireysel dönüşümler göz önüne alındığında göçü yalnızca bir mekân değişikliği olarak 

yorumlamak eksik kalacaktır. Göçün ardından yaşanan toplumsal değişme sürecinde etkilenen 

ve dönüşen alanlardan biri de müziktir. Müzik bireyin, toplumun ve kültürün önemli bir parçası 

olarak toplumsal değişimleri, acıları, sevinçleri, hüzünleri, savaşları insana ait olan ne varsa her 
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şeyi kendinde toplayarak yansıtmıştır. Toplumun bir yansıma biçimi olarak müzik, her dönem 

farklı kaynaklardan beslenmiş, değişmiştir. 1970’li yıllarda ise bugünkü bildiğimiz anlamdaki 

arabesk, müziğin önemli bir sembolü haline gelmiştir. 

Arabesk müzik, Arap-Hint ve Avrupa’dan gelen Batı esintileriyle harmanlanmış, 

eklektik, dönüşen ve dönüştüren bir müzik türüdür. Arabesk müzik, Türk toplumu ve Türk 

kültürü gibi tek boyutluluktan, tek renklilikten uzaktır. Belki de bu nedenle arabesk müzik 

toplumumuzda bu denli ses getirmiştir. Toplumun sosyo-kültürel gerçekliğine, kültürel 

yapısına benzediği için de birçok genellemeye rağmen bir gecekondu ya da dolmuş müziği 

olmanın ötesine geçmiştir. Arabesk müzik, kırdan kente göç eden kentin yeni sakinlerinin 

kentin yerlilerinden biri olma sürecinde uğradığı kültür şokunun dışa yansıma biçimi olarak da 

yorumlanabilir. Elbette arabesk kültürü ve müzik yalnızca bu şokla açıklanamaz. Şüphesiz 

sosyolojik ve tarihsel arka planı, bu kültürü ve müzik tarzını ortaya çıkaran toplumsal ve 

ekonomik gerçeklikleri vardır. Ancak bu gerçekliklerle kentlerdeki kültür şoku bütün olarak 

değerlendirildiğinde arabesk müziğin bir ‘iletken araç’ rolü oynadığı iddia edilebilir.  

Arabesk hayatın, toplumun gerçekliğinin içindedir. Arabesk müzik ve kültürü zaman 

içerisinde değişir. Çünkü değişen sosyolojik, kültürel, ekonomik ve siyasal koşullardan 

beslenir. Onlar değiştikçe arabesk de değişir. Arabesk müziğin ve kültürün dönüşümü acı, isyan 

ve dışlanmadan bağımsızlaşarak; görünür olmaya, popülerleşmeye ve bu popülerliğin etkisiyle 

kitlelerde kabule uzanan bir sürecin toplumsal dönüşümü olarak okunabilir. Böylece arabesk 

müzik dışlanan, öteki olan, isyan eden müzik biçiminden popüler kültürün de etkisiyle bir 

‘marka’, ‘imaj’ ya da ‘yeni insan prototip’leri üreten genele yayılan bir müzik tarzına evrilmeye 

başlamıştır. Hatta dönemin Ajda Pekkan, Gönül Yazar, Semiha Yankı gibi ünlü sanatçıları da 

arabeskin popülerleşmesinden etkilenerek bir dönem arabeske yönelmiştir. Öte yandan özel 

televizyonların kurularak, televizyon bulunan hane sayısının artmasıyla arabesk daha 

yaygınlaşmaya, normalleşmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda büyük ses getiren, uzun yıllar 

devam eden İbo Show programı ve İbrahim Tatlıses’in izleyiciye verdiği mesaj, kentin yerlileri 

için şaşırtıcı ancak kentin yeni sakinleri için cesaret verici olarak yorumlanabilir. Göçle gelmiş, 

gecekondu mahallelerinde yaşayan, kentin yerlileri tarafından yok sayılan bu kesimler, 

1970’lerden 1990’lara kadar Orhan Gencebay’ın eşitlik isteyen, hak ve adaleti önceleyen şarkı 

ve filmlerinden, Ferdi Tayfur’un gurbet ve aşk acısı çeken hallerinden 1990’larda İbrahim 

Tatlıses’le birlikte ‘Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık!’ cümlesindeki meydan okuyuşa 

evrilmiş, radikal bir çıkış yapmıştır. Göçün ardından kentin yabancısı olduğu süreçte bolca 

dram, acı, isyan, öfke içeren bireysel ve toplumsal söylem, yerini 1990’lı yıllarda kentin yeni 
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sakini olma iddiasına, bir meydan okumaya, bu kesimlerin kentlerdeki varlığını kabule dayanan 

bir söyleme bırakmıştır. Bununda en önemli aracı arabesk olmuştur.  
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GEÇMİŞTEN 

GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ VE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞININ 
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Özet 
Psikolojik danışma, bireylerin, grupların ve ailelerin ruh sağlığı, iyilik hali, akademik ve kariyer 

hedeflerini geçekleştirmek için yürütülen profesyonel bir ilişkidir. Okul psikolojik danışmanlığı ise eğitim 

kurumlarında verilen hizmetleri kapsamaktadır. okul psikolojik danışmanları, bireysel ya da grupla akademik ve 

kariyer rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma, gerekli durumlarda sevk/refere, konsültasyon ve 

koordinasyon hizmeti vermektedir. Rehberliğin ortaya çıkmasındaki öncü devlet, bilindiği gibi Amerika’dır. 

Rehberlik ile ilgili kavramlar ve uygulamalara bakıldığında ileri seviyedeki gelişmelerin ilk olarak Amerika’da 

başladığı ve ardından Avrupa ülkelerine yayıldığı görülmektedir. Avrupa’da İspanya, Belçika ve Norveç’ten sonra 

Türkiye’de rehberlik hizmetleri görülmeye başlamıştır. Bu noktada ülkemizde birçok Avrupa ülkesinden önce 

rehberlik hizmetlerinin var olduğu görülmektedir. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde 1950’li yıllarda 

görülmeye başlayan rehberlik hizmetleri, Hollanda ve Danimarka’dan 13 sene önce, Lüksemburg ve İsveç’ten 12 

sene önce ve Almanya’dan ise 9 sene önce ortaya çıkmıştır. Ancak bugün değerlendirildiğinde istenilen düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Bu noktada bir uzmanlık alanının doğru şekilde anlaşılması ve uygulanması için, o 

uzmanlık alanının nasıl ve hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıktığı ve hangi aşamalardan geçtiğinin bilinmesi ve 

içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Amerika’da ve Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin (PDR) 

gelişiminin sistematik olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak Amerika’da psikolojik 

danışma ve rehberliğin gelişiminden bahsedilmekte ardından Türkiye’de gelişim süreçleri kronolojik olarak ele 

alınarak karşılaştırılmaktadır. Ayrıca literatürdeki konu ile ilgili çalışmalar sunularak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma ve rehberlik, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihi, okul 

psikolojik danışmanlığı 

THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND 

GUIDANCE FROM PAST TO PRESENT AND THE HISTORY OF SCHOOL 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING: EXAMPLES OF AMERICA AND 

TURKEY 

Abstract 
Counseling is a professional relationship conducted to achieve the mental health, well-being, academic 

and career goals of individuals, groups and families. School psychological counseling covers the services provided 

in educational institutions. School psychological counselors provide individual or group academic and career 

guidance, individual and group psychological counseling, referral/referral, consultation and coordination services 

when necessary. The first state to pioneer guidance was the United States. Because advanced developments in 

terms of the concepts and practices of guidance first started in America and then European countries followed. 

Turkey (apart from Spain (1918), Norway and Belgium (1947)) started guidance services in the current sense 

before other European countries. When we look at the dates of guidance in other countries, Turkey (1950); 9 years 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

289 

 

before England, France and Germany, 12 years before Sweden and Luxembourg, 13 years before Denmark and 

the Netherlands. Despite this, it cannot be said that it has reached the desired level in our country. At this point, in 

order for a field of expertise to be understood and applied correctly, it is necessary to know and internalize how 

and as a result of which needs that field of specialization emerged and what stages it went through. In this study, 

it is aimed to systematically address the development of psychological counseling and guidance (PDR) in the USA 

and Turkey. In this direction, firstly, the development of psychological counseling and guidance in America is 

mentioned, and then the development processes in Turkey are discussed and compared chronologically. In 

addition, studies on the subject in the literature were presented and suggestions were made. 

Keywords: Psychological counseling and guidance, history of psychological counseling and guidance, 

school counseling 

1. GİRİŞ 

Psikolojik danışma, bireylerin, grupların ve ailelerin ruh sağlığı, iyilik hali, akademik ve kariyer 

hedeflerini gerçekleştirmek için yürütülen profesyonel bir ilişkidir (American Couseling Association-

ACA, 2013). Psikolojik danışman ise, psikolojik danışma hizmetini yürüten profesyonellere verilen 

isimdir. Bir diğer ifadeyle psikolojik danışman, yardım etme becerileri konusunda uzmanlaşmış olan 

bireylerdir (Voltan-Acar, 2011). Okul psikolojik danışmanlığı, eğitim kurumlarında verilen hizmetleri 

kapsamaktadır. Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin akademik, kişisel/sosyal ve kariyer 

gelişimlerinde onlara yardımcı olmaktadır (American School Counselor Association-ASCA, 2007). 

Aynı zamanda okul psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) programlarının yürütülmesinde görev 

almaktadır ve öğrencilerin bireysel hedefleri doğrultusunda gelecek planları yapmalarında onlara 

yardımcı olmaktadır (ASCA, 2007; Korkut-Owen ve Owen, 2008).  

Bir uzmanlık alanının doğru şekilde anlaşılması ve uygulanması için, o uzmanlık alanının nasıl 

ve hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıktığı ve hangi aşamalardan geçtiğinin bilinmesi ve 

içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da Amerika’da ve Türkiye’de psikolojik danışma ve 

rehberliğin (PDR) gelişiminin sistematik olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak 

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin doğduğu ülke olarak kabul edilen Amerika’da meydana 

gelen gelişmeler incelenmiş sonrasında ise ülkemizde bu hizmetin doğuşu ve tarihsel gelişimi 

incelenmiştir. 

AMERİKA’DA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

Rehberliğin ortaya çıkmasındaki öncü devlet, bilindiği gibi Amerika’dır. Rehberlik ile ilgili 

kavramlar ve uygulamalara bakıldığında ileri seviyedeki gelişmelerin ilk olarak Amerika’da başladığı 

ve ardından Avrupa ülkelerine yayıldığı görülmektedir. Amerika’da rehberlik hareketi, başlangıçta 

mesleki rehberlik alanında doğmuştur (Yılmaz ve Üre, 2002). Sırasıyla mesleki rehberlik, eğitsel 

rehberlik, kişisel rehberlik ve en son psikolojik danışmanın geliştiği söylenebilir (Sılacı, 2010). Tan 

(2014), rehberlik hareketinin ilk tohumlarının Amerikan Bağımsızlık Bildirisinde (1776) yer aldığını 

ifade etmektedir. Bu bildirinin içerisinde verilen “insani değer” ile ilgili kavramların eğitim içerisinde 

de rehberlik hareketinin doğmasına ön ayak olmuştur. Aynı zamanda psikanaliz, psikolojinin bir bilim 

dalı olarak gelişim göstermesi, dünya savaşı sırasında asker seçiminde kullanılan yöntemler ve araçların 

da rehberlik hizmetlerinin gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir.  

Amerika’da psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi tarihsel olarak aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 
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Tablo 1. Amerika’da psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi 

1900-1930 

yılları 

 Frank Parsons, 1908’de sistematik rehberlik prosedürlerini açıklayan bir rapor sunmuş 

ardından ise 1909’da “Choosing a Vocation” adlı kitabı yayınlamıştır (Yeşilyaprak, 

2003).  

 Bu dönemde öğrencileri iş yaşamına hazırlamak amacıyla grup rehberliği programları 

düzenlenmiş ve uygulanmıştır (Kuzgun, 2000). 

 1908 yılında Beers, akıl hastanesinde bir hasta olarak yaşadığı deneyimi otobiyografi 

olarak yayınlamış, bu otobiyografi Amerikan halkı tarafından büyük bir ilgi görmüştür. 

 Bu olaylarla eş zamanlı olarak sosyal hizmet uzmanı olarak yetiştirilen uzmanlar maddi 

durumu kötü olan bireylerle çalışmaya, psikoloji gelişmeye ve ayrı bir meslek olarak 

sağlamlaşmaya ve akıl hastalarının tedavi şekilleri değişmeye başlamıştır.  

 Okullarda ise eğitimciler, insancıl eğitim yaklaşımları üzerine çalışmaya başlamışlardır 

(Guindon, 2011).  

 1910 yılında Boston’da ilk kez mesleki rehberlik kongresi toplanmıştır. Ulusal 

 

  seviyede bir örgüt olarak faaliyet gösteren Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği (National 

Vocational Guidance Association) faaliyete geçmiştir (Kepçeoğlu, 2001). 

 1913 yılında ise yine ABD’de mesleki rehberlik hizmetleri, eğitim sistemi içerisine dahil 

edilmiş ve sistemli gelişimi hız kazanmıştır (Yeşilyaprak, 2003). Aynı yıl, Amerika’nın 

Ulusal Meslek Rehberliği Derneği (NVGA) kurulmuştur.   

 1916’da Alfred Binet tarafından zeka testi geliştirilmiştir. Ardından bu testlerin orduya 

uyarlanması gerçekleştirilmiştir (Sılacı, 2010). 

 1920’li yıllarda John Dewey gibi çocuk merkezli eğitimciler ve filozofların başlatmış 

olduğu ilerici eğitim hareketi de yarım yüzyıl boyunca etkili olmuş ve rehberlik hareketini 

hızlandırmıştır.  

1930-1950 

yılları 

 I. Dünya Savaşı’nın ardından ve 1930’lu yıllarda oluşan büyük depresyon salgınının 

ardından eğitimciler tarafından “psikolojik danışmanlık” kavramının daha yoğun olarak 

kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Sılacı, 2010). 

 1937 senesinde Amerika Uygulamalı Psikoloji Derneği (The American Association of 

Applied Psychology (AAAP) kurulmuştur.  

 1939’da Minnesota Üniversitesinde  “How to Counsel Students” kitabı Williamson ve 

arkadaşları tarafından özellik faktör kuramı çerçevesinde yayınlanmış, Minnesota bakış 

açısı olarak da bilinen bu teori, Frank Parson'ın çalışmalarından doğmuştur.  Bu çalışma, 

psikolojik danışmanlığa ilk resmi yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Smith, 2012).  

 1940’lı yıllarda psikolojik danışma mesleği, psikoloji ve mesleki rehberlikten ayrı bir alan 

olarak gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmede en büyük etkiye sahip isim ise Carl Rogers 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Rogers ilk kitabı olan “Danışmanlık ve Psikoterapi”yi 1942 yılında yayınlamış ve Parsons 

ve Williamson’ın özellik-faktör yaklaşımına aynı zamanda da Freud’un psikanaliz 

teorilerine meydan okumuştur.  

 Rogers, bireylerin seçim yapma yeteneklerini vurgulayarak bireylere belirli koşullar 

sunulduğunda onların doğal olarak sağlıklı ve doğru seçimler yapacaklarını ifade etmiştir. 

Rogers'ın çalışmaları, psikolojik danışmanlığa insancıl ve birey merkezli bir yönelim 

aşılayarak psikolojik danışmanlığın, mesleki rehberlik, eğitim ve psikoterapiden farklı bir 

alana doğru yönelmesine yol açmıştır (Nazlı, 2003; Smith, 2012).  

 1939 ve 1945 yılları arasında gerçekleşen 2. Dünya Savaşı da danışmanlık mesleği 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.  

 Özellikle savaş nedeniyle engelli duruma düşen askerler için grup danışma hizmetlerine 

duyulan ihtiyaç artmış, savaşın askerler ve aileleri üzerindeki olumsuz etkilere yardımcı 

olma amacıyla Gaziler İdaresi, danışman eğitimi için öğrencilere mali yardım sağlamaya 

başlamıştır.  

 1949 senesinde “gelişimsel rehberlik” kavramı ilk kez Robert Mathewson tarafından 

kullanılmıştır (Sılacı, 2010). 
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1950-1960 

yılları 

 1950’li yılların başlarında federal hükümet, profesyonel danışmanlık hizmetleri için 

oldukça önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu kapsamda rehberlik kavramı genişleyerek 

psikolojik danışma hizmetleri ağırlık kazanmıştır (Bilgin, 2000).  

 Bu yıllarda ABD’de okul rehberlik hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer almaya 

başlamıştır. Bu süreç içerisinde psikolojik danışmanların görev tanımları ortaya 

koyulmuştur (Sılacı, 2010).  

 1951 senesinde ise Amerikan Psikoloji Derneği (APA)’nin düzenlemiş olduğu Kuzey-

Batı Konferansında “Danışmanlık Psikolojisi” kavramı kabul edilmiştir. Bu noktada 

psikolojik danışmanlık mesleğinin profesyonel olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Mesleğin çalışma alanları ise eğitim kurumları, toplum kuruluşları, hastaneler, sanayi, 

rehabilitasyon merkezleri şeklinde açıklanmıştır (Munley, Duncan, Mcdonnel ve Sauer, 

2004).  

 1952'de Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından ilk Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve 

İstatistik El Kitabını (DSM) yayınlamıştır. Bu kitap, modern akıl hastalığı teşhis ve 

sınıflandırma sisteminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.  

 Bu süre zarfında birçok önemli teorisyen ve bilim adamı ortaya çıkmış, yeni bilgiler 

yayılmış ve insancıl yaklaşımlar ve yaşam boyu gelişim bilgisi önemli ölçüde artış 

göstermiştir (Smith, 2012). 

 1952’de iki önemli olay daha yaşanmıştır.  

 Bunlardan ilki Amerikan Personel ve Rehberlik Derneği (APGA)’nın kurulması 

 

  ikincisi ise Amerikan Psikoloji Derneğinin Danışmanlık Psikolojisi Bölümünü kabul 

etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 1954’te “Mesleki Rehabilitasyon Yasası” ile zihinsel engelli bireyler de dahil olmak üzere 

engellilerle çalışmak için danışmanlık hizmetleri ve eğitim fonlarını zorunlu kılınmıştır. 

 ABD’de 1958 senesinde Ulusal Savunma Eğitim Anlaşması (NDEA) yapılmış olup bu 

sayede eğitim sistemi içerisinde yeniden yapılandırma yapılmıştır.  

 NDEA ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetenekli öğrencilerin gelişimi için fon 

ayırılmış, okullarda danışmanlık hizmetleri ve yükseköğrenim kurumlarında okul ve 

kariyer danışmanlarının eğitimi için hibeler sağlamıştır.  

 Sonuç olarak da okullardaki danışman sayısında önemli ölçüde bir artış meydana gelmiştir 

(Gladding ve Newsome, 2010).  

1960-1980 

yılları 

 1960’lara kadar psikolojik danışmanlık ise en sık ilişkilendirilen ortamlar okullar ve 

üniversiteler olarak karşımıza çıkmaktaydı.  

 Ancak Amerikalıların akıl sağlığı ihtiyaçlarını ele alan en kapsamlı ve önemli 

eylemlerden biri olan 1963 Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Yasası, 2.000'den fazla yerde 

akıl sağlığı merkezlerinin kurulmasını zorunlu kılmıştır (Guindon, 2011).  

 Bu yasa ile önleyici akıl sağlığı müdahaleleri, bireysel danışmanlık, sosyal yardım, madde 

bağımlılığı tedavisi gibi birçok hizmetin sağlanması için maddi destek sağlanmıştır 

(MacCluskie ve Ingersoll, 2001; Scileppi, Teed ve Torres, 2000).  

 Bu hizmetler için yüksek lisans ve doktora düzeyindeki danışmanlar görevlendirildi ve 

sağlık alanında çalışan profesyoneller olarak varlıklarını güçlendirdiler.  

 1970’ler ise toplum ve ruh sağlığı danışmanlarının okul sisteminin dışında çalışmak üzere 

eğitilmek isteyen öğrencilerin akınına tanık olmuştur.   

 Bu noktadan itibaren “Toplum Danışmanı” terimi, eğitim ortamının dışında çalışan 

danışmanları tanımlamak için kullanılmaya başlandı (Lewis, Lewis, Daniels ve 

D’Andrea, 2003).  

 1960 ve 70’lerde danışmanlık eğitimi, danışma psikolojisi ve psikolojik danışma 

programları içerisinde iş imkanları, fakğlte, yönetim ve mesleki kimlik gibi noktalarda 

sorun yaşanmaya başlamıştır (Gore Jr, Murdock ve Haley, 1998). 

 İlk olarak 1976’da Virginia eyaletinde profesyonel danışmanlara lisans verilmeye 

başlandı. Sonrasında Arkansas ve Alabama eyaletleri de bunu izledi. Böylece Lisanslı 

Profesyonel Danışmanların (LPC) sayısı artmaya başladı (Smith ve Robinson, 1995). 

1980-2000 

yılları 

 1980’ler dernekler açısından oldukça önemli yılları kapsıyordu. 1981’de “Danışmanlık ve 

İlgili Eğitim Programları Akreditasyon Konseyi” (CACREP) ve APGA tarafından 

“Ulusal Sertifikalı Danışmanlar Kurulu” (NBCC) kuruldu.  1983’te ise APGA adını 

American Counseling Association (ACA) olarak değiştirdi. Bu değişiklik, derneğin 

değişen demografik yapısını ve danışmanların çalıştığı ortamları vurgulaması açısından 

önemli görülmüştür (Herr, 1985). Yine 1983’te Topluluk Danışmanlığı Komitesi 
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oluşturulmuş, komite tarafından toplum danışmanlığının bir süreç ve bir yönelim olarak 

görülmesi önerilmiştir (Hershenson ve Berger, 2001). 

 1994 CACREP standartlarının oluşturulmasından önce, toplum danışmanlığının net bir 

tanımının olmaması ve programlar arasında tutarlılık olmamasıyla ilgili endişeler dile 

getirilmekteydi (Cowger, Hinkle, DeRidder ve Erk, 1991).  

 1997'de ise Amerikan Danışmanlık Derneği (ACA) Yönetim Konseyi tarafından 

danışmanlık mesleğinin uzmanlığını tanımlanmıştır.  

 Yapılan tanımlama dar bir kapsamda olsa da profesyonel danışmanların, genel 

uygulamaya yönelik ihtiyaçları karşılayabilmesi adına alanda ileri düzeyde bilgi sahibi 

olmaları gerektiği vurgulanmıştır (Myers ve Sweeney, 2001).  

2000 

yılları ve 

günümüz 

 2000’li yıllara gelindiğinde, DSM'nin profesyonel danışmanlıktaki rolü, çok kültürlülük, 

çeşitlilik ve sosyal adalet, indirgemeci düşüncenin ve modernist teorilerin sınırlarını 

vurgulayan yeni teoriler ve yaklaşımlar, gelişimsel ve eğitim psikolojisi araştırmaları ve 

beyin görüntüleme ve zihinsel sağlık bozukluklarını organik olarak açıklamaya yönelik 

yapılan araştırmalarla profesyonel alan yazınla ilgili bilgiler artış göstermeye başlamıştır 

(Smith, 2012).  

 ACA Yönetim Konseyi, CACREP'i danışman eğitimi programları için akreditasyon kurumu 

olarak resmen tanıdı.  

 CACREP Standartları, her yedi yılda bir titiz bir gözden geçirme ve revizyondan 

geçmektedir. Bu amaçla, CACREP eyalet lisans kurulları ve ACA delegeleri ile birlikte 

çalışarak 2009'da uygulanan standart bir taslak oluşturdu ve toplum danışmanlığı ve ruh 

sağlığı danışmanlığı CACREP programlarını Klinik Akıl Sağlığı adı verilen yeni bir 

programda birleştirme kararı alındı.  

 Bu olaylar, profesyonel kimlik krizinin ve uzmanlaşma tartışmalarının bir kısmının sona 

erdiğini işaret etmektedir (Smith, 2012).  

 Bu doğrultuda danışmanlık mesleğinin uzmanlık alanlarının tanımlaması adına yapılan 

çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkündür.  

TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

Devletin imparatorluktan cumhuriyete dönüşmesi, nüfustaki dramatik artış, kırsal alanlardan 

kentsel alanlara yoğun göç ve sosyal statü ve kadının rolünün değişmesi gibi değişiklikler eğitim 

sistemini etkilemiş ve etkilemiş ve Türk toplumunun eğitim ihtiyaçlarının artmasıyla sonuçlanmıştır 

(Doğan, 2000). Bireyin gelişim süreci içinde, sorun çözme becerisini kazanmada yetersiz kalan klasik 

eğitim ve öğretim süreçlerinin, yeterli ve sağlıklı bireyin gelişim göstermesi açısından rehberlik 

hizmetleri ile bütün halinde ilerleyen çağdaş eğitim-öğretim anlayışına geçiş zorunlu hale gelmiştir 

(Poyraz, 2006). Bilindiği gibi Cumhuriyetin ilk senelerinde eğitime bir hayli önem verilmiştir. Bu 

doğrultuda 1924 senesinde ABD’li eğitimci ve filozof John Dewey, ülkemizdeki eğitim sistemini 

inceleyerek durum raporu hazırlamıştır. Bu seneler içerisinde rehberlik kavramı net olarak eğitim 

ortamlarında görülmese de Köy Enstitüleri ve Halkevlerindeki eğitim öğretim süreçleri içerisinde kişisel 

gücü ortaya koymak, bireysel eğitim ve kişinin eğitim sürecinde aktif olması gibi durumların eğitim 

süreci içerisinde var olduğunu görülmektedir (Poyraz, 2006). 

Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimini 5 döneme ayırarak incelemek 

mümkündür (Doğan, 2000; Güven, Kısaç, Ercan ve Yalçın, 2009; Yeşilyaprak, 2003). Türkiye’de 

psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi tarihsel olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 2. Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi 

Başlangıç Yılları 

(1950-1956) 

 1950-1956 arasındaki bu dönem, Türkiye'de danışmanlık hareketinin 

başlangıcıdır ve aynı zamanda danışmanlık alanındaki gelişmeler açısından en aktif 

dönem olarak kabul edilmektedir (Kuzgun, 1993; Tan, 2014). 

 II. Dünya savaşından sonra özellikle 1950'li yıllardan itibaren, ABD ile 

ilişkilerin gelişmesiyle birlikte eğitim sistemimizin Amerikan eğitim sisteminden 

etkilenmeye başladığı görülmektedir.  

 Yine aynı yıllarda karşılıklı anlaşmalar gereği Türk öğrenciler Amerika’ya 

gönderilmişlerdir. Türk eğitimciler içerisinde Prof. Dr. Feriha BAYMUR ve Prof. Dr. 

Hasan TAN ilk hizmeti sunanlardandır.  
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 Bu yıllarda hem yazılan raporlar hem de yurt dışı gözlemleri sonucunda 

“rehberlik” terimi ilk defa kullanılmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır (Kepçeoğlu, 

2001). 

 Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ve örnek rehberlik 

programları doğrultusunda, rehberliği temel alan bir eğitim yaklamışıyla hazırlanmış 

bir program ilk olarak 1955 senesinde İstanbul’daki Atatürk Kız Lisesi’nde ve 1956 

senesinde de Ankara Deneme Lisesinde uygulamaya koyulmuştur (Tan, 1990). 

Oluşum Yılları 

(1957-1969) 

 1960'larda gerçekleştirilen İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Ulusal Kalkınma 

Planlarında, danışmanlık, toplumun beceri ve yeteneklerini geliştirme ve yönlendirme 

aracı olarak görülmüştür (Kepçeoğlu, 2001).  

 Ana fikir, danışmanlığın öğrencileri farklı eğitim akışlarına dağıtmak için 

kullanılması gerektiğiydi ve böylece ülkenin ekonomik amaçlarına hizmet edebilirdi.  

 Danışmanlık, 1962'de Yedinci Milli Eğitim Kurulu tarafından öğrencilerin 

refahını artırmanın bir yolu olarak önerildi. Bir arabulucu güç olarak rehberliğin 

öğrencilere hem okul hem de yaşam güçlerinde yardımcı olması ve öğrencilere okul 

konularının, ders dışı etkinliklerin, kolejlerin ve meslek okullarının seçiminde 

yardımcı olması bekleniyordu (Kuzgun, 1993).  

 Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesinde oluşturulan bu 

programlar, Rogers'ın kişi merkezli yaklaşımı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin 

danışman eğitimi modellerinden uyarlandı (Doğan, 2000).  

Okullarda PDR 

Servislerinin 

Oluşturulması 

(1970-1981) 

 Okul psikolojik danışmanlığı için aktif olan bu dönem içerisinde okullarda 

sürdürülen pek çok hizmet çoğu zaman alan içerisinde deneyim ve özel bir eğitime 

sahip olmayan bireyler tarafından yürütülmüştür. Bu nedenle kavram uygulamaları, 

işlevler, roller, sorumluluklar ve etik kurallar çoğu zaman farklı anlaşılmıştır. Ortaya 

çıkan bu yanlış ve farklı anlaşılma sonucunda ise okul psikolojik danışmanlığı tam 

olarak gelişim gösterememiş ve kabul görmesi sınırlanmıştır (Yeşilyaprak, 2009). 

 1970-1971 öğretim yılı, Türk okullarında profesyonel danışmanlık 

uygulamasının başlangıcı oldu. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı temel politikaları 

uyguladığı ilk yıldı ve ardından seçilen 24 ortaokul için hizmetlere başlamak için 90 

danışman istihdam etti (Kepçeoğlu, 2001).  

 Atanan danışmanlar sosyoloji, psikoloji, eğitim ve felsefe gibi danışmanlık 

dışında farklı disiplinlerde uzmanlaşmıştır. Bu nedenle farklı alanlarda eğitimi 

bulunan ve rehber öğretmen olarak çalışan bireyler ile alan mezunları arasında ortaya 

çıkan fikir ayrılıklarının da mesleğin gelişiminde olumsuz etkisi olduğu 

belirtilmektedir (Stockton ve Yerin-Güneri, 2011).  

 1973 yılında yasalaşan ve 1983 yılında güncellenen Milli Eğitim Temel Kanunu, 

yönlendirmeyi eğitim sistemi genelinde uygulanacak temel ilke olarak kabul etmiştir. 

Yönelim ilkesine göre bireyler, yeteneklerine, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre en 

iyi eğitim aldıkları kurumlara yönlendirilir (Türkiye'de Eğitim, 1995). 

 Milli Eğitim Bakanlığı, 1974-1975 öğretim yılında tüm orta öğretim okullarına 

danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırma ve her sınıf seviyesi için haftalık iki 

danışmanlık saati verme kararı almıştır.  

 “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” bölümü 1974 senesinde bağımsız bir bölüm 

olarak yerini almıştır (Özgüven, 2000). Hacettepe Üniversitesinde açılan bölüm 

ülkemizde “PDR” ismiyle kurulan ilk bölümdür. 

 Türkiye’de 1980’li senelerde okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerini, “rehberlik” dersi alan ve atama adıyla “rehber öğretmen” olan bireyler 

yürütmüşlerdir. 

 Eğitim fakültesi mezunları tarafından yürütülen okul psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetleri, bilgi verme, nasihat sunma, değerlendirme, izleme, denetleme ve 

bir yol gösterme işlevlerinden ibaret olarak ele alınmıştır (Özoğlu 1986, akt. 

Halmatov, 2014). 

 1980 yılından beri ise YÖK tarafından çıkarılan kanunla birlikte psikolojik 

danışma ve rehberlik alanı, eğitim fakülteleri içerisinde Eğitimde Psikolojik Hizmetler 

veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı ismi altında hizmet 

vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda ilk mezunlar 1985-1986 eğitim-öğretim senesi 

sonunda verilmiştir.  

PDR Lisans 

Programlarının 

 Lisans programları, 1965 senesinde Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 

“Okul Psikologluğu ve Rehberlik” programı adıyla başlamıştır. 1981 senesinde 
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Oluşturulması 

(1982-1994) 

Hacettepe Üniversitesinde ve 1982 senesinde ise beş farklı üniversitede daha 

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik” lisans programları açılmıştır. Lisans programı 

veren üniversitelerin sayısı 1989 yılına kadar 11’e yükselmiştir (Doğan, 2008). 

 PDR Bölümü, 1982 senesinde “Anabilim Dalı” şeklinde lisans seviyesinde 

örgütlenmiştir. Fakat aynı zamanda lisansüstü ve doktora programları da devam 

etmiştir (Poyraz, 2006). 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lisans ve lisansüstü mezunlarından hem 

okullarda hem de rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanılan kadro sıkıntısı sebebi 

ile yararlanılmakta zorlanılmıştır. Bu nedenle rehberlik ve psikolojik danışma bölümü 

mezunu personelin okullara girmesi oldukça geç olarak 1985-1986 yıllarını bulmuştur.   

 Bu yıllarda okullara atanan personel her ne kadar “Okul Rehberlik Hizmetleri 

Yönergesi” kapsamında çalışıyor olsa da bu dönem içerisinde okullarda sürdürülen 

hizmetlerin yalnızca liselerle sınırlı olduğu, ilköğretim okullarında görülmediği 

karşımıza çıkmaktadır (Halmatov, 2014). 

 

 1989 senesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin kurulduğu 

görülmektedir. Ardından ise 1990 senesinde derneğin bir yaygın organı olarak ortaya 

çıkan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Dergisi” yayımlanmıştır.  

 1990'lara kadar psikolojik danışma ve rehberlik alanı öncelikle krize yönelik 

olarak görülüyordu ve / veya “insan emeği için bir planlama aracı” olarak görülüyordu 

ve sadece “yönlendirme” için kullanılıyordu (Yeşilyaprak, 2009). 

 1991 senesinde Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinin birincisi 

gerçekleştirilmiştir. Ardından bu kongre gelenekselleşmiş ve iki senede bir 

gerçekleştirilmeye devam etmiştir.  

Standartlaştırmayla 

İlgili Çabaların 

Başlaması (1995-

Günümüz) 

 1995 senesine bakıldığında Türk PDR Derneği öncülüğünde okullarda çalışacak 

olan psikolojik danışmanların atanması ve eğitim sistemi içerisinde yapılan 

standartlaştırma çalışmaları hakkındaki ilk dernek ve yayın çalışmalarının başladığı 

görülmektedir.  

 Bu dönem içerisinde Türk PDR Derneği tarafından mesleki standartların ortaya 

koyulması için etik kurallar meydana getirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda 

psikolojik danışmanların eğitiminde herhangi bir standart olmadığı ortaya 

koyulmuştur (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar 

Kitapçığı, 2014).  

 1996 yılında yapılan On Beşinci Milli Eğitim Kurulu'nda ilkokul danışmanlığı 

büyük ölçüde vurgulanmış ve yeniden gözden geçirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, 

ilk defa tamamen danışmanlık alanından gelen danışmanları hem ilkokul hem de 

ortaokullara atamaya başlamıştır.  

 2000’lerin başında, rehberlik sistemi içerisinde geleneksel anlayıştan 

uzaklaşıldığı ve gelişimsel rehberlik anlayışının izlerinin başladığı görülmektedir.  

 Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı ülkemizde ilk 

olarak Serap Nazlı danışmanlığında 2 sene pilot uygulama olarak yürütülmüştür. Bu 

program 2000-2001 eğitim öğretim yılında ve bir ilköğretim okulunda yürütülmüştür 

(Sılacı, 2010).  

 2004-2005 eğitim öğretim döneminde ilköğretim programlarının kapsamlı 

gelişimsel rehberlik ve yapılandırmacılık eğitim anlayışı temelinde yeniden 

düzenlenmiştir. 2005 senesinde 1. ve 8. sınıflar arasında rehberlik ve sosyal etkinlik 

dersi için zorunlu ders saati olarak zaman ayrılmıştır (Yeşilyaprak, 2009). 

 2006 senesinde hem ilköğretim hem de ortaöğretim kurumlarında uygulanmak 

üzere sınıf rehberlik programları uygulamaya koyulmuştur.  

 Yapılan tüm bu uygulamaların ön hazırlık yapılmaksızın uygulamaya konulmuş 

olması, örgüt yapısı, PDR anlayışının tam olarak oturmamış olması ve uzman 

personelin eksik olması gibi sebeplerden kaynaklı olarak eleştiriye uğramıştır. Aynı 

zamanda günümüz yüzyılında alan uzmanlarından beklenilen roller noktasında da 

tartışmalar yaşanmaktadır (Doğan, 2005). 

AMERİKA VE TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 

REHBERLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI 

İlgili alan yazın incelendiğinde de görüldüğü gibi rehberlik alanında gerçekleştirilen ilk 

çalışmaların alanın öncüsü olarak kabul edilen Amerika’da ortaya çıktığı görülmektedir. Psikolojik 
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danışmanlık mesleğinin doğması ve gelişim göstermesi için Amerika hem sosyal hem de tarihsel gelişim 

açısından uygun bir geçmişe sahiptir. Ancak Türkiye için aynı durumdan bahsetmek pek olası değildir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulma süreci incelendiğinde tarım döneminin oldukça etkili olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle eğitim sistemi de bu doğrultuda düzenlenmiştir. Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde eğitim sisteminde okuma yazma bilen insan sayısının yüksek olmasının hedeflendiği ifade 

edilmektedir (Nazlı, 2003). Bu nedenle özellikle rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkması ve gelişim 

göstermesi adına uygun zeminin olmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte İkinci Dünya 

Savaşı’nın ardından girilen sanayi devri etkisi sonucunda Türkiye’de planlı kalkınma dönemi 

başlamıştır. Bu kapsamda rehberlik ile ilgili ilk hareketlenme de ABD etkisi ile gözlemlenmiştir. Bu 

süreç içerisinde Türkiye’de sanayi devrinin gereksinimleri tam olarak karşılanmamış ve sürece ayak 

uydurulamamıştır. Ancak gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler ise eğitim sistemlerini bilgi toplumunun 

ve bilgi çağının gerekliliklerine göre hızla yeniden yapılandırmışlardır. Bilhassa ABD’de 1960’larda 

yeni ve farklı alanlara yönelim gerçekleşmiş ve gelişimsel rehberlik çalışmaları başlamıştır (Sılacı, 

2010). Genel anlamda değerlendirildiğinde ve iki ülke karşılaştırıldığında ABD’de güncel eğitim 

yaklaşımlarının daha hızlı takip edildiği belirtilebilir. 

1970 ve 1980’li yıllarda Türkiye’de lisans bölümüne sahip olan üniversitelerden yeterli sayıda 

psikolojik danışman mezun edilememiştir. Bu nedenle alandaki uzman ihtiyacı artış göstermiş ve bu 

açık, eğitim fakültesi mezunlarının alanda çalışması ile kapatılmaya çalışılmıştır. Ancak bu durum 

ilerleyen süreçlerde psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişiminin önünde engel olan en önemli 

unsurlardan bir tanesi olarak değerlendirilmiştir. Bilhassa 1980 ve 1990 arasında alandaki uzman 

eksikliği net olarak hissedilmiştir. 1982 senesinden itibaren ise YÖK tarafından çıkarılan yasa ile PDR 

bölümü, eğitim fakülteleri bünyesinde açılmıştır. Bu tarih dönemin şartları açısından oldukça geç olarak 

nitelendirilmektedir. Bu süreç içerisinde Türkiye’deki eğitim sistemi dönemin koşullarına uygun hale 

getirilmeye çalışılmıştır ancak bilgi çağının gerektirdiği şartlar karşısında da zorlanmıştır. 1990 ve 2000 

yılları arasında ise Türkiye’deki eğitim sisteminin bilgi çağının gerektirdiği değer ve ihtiyaçlara yanıt 

veremediği vurgulanmıştır. Bu sayede eğitim sistemi içerisinde yeniden yapılanma süreci içerisine 

girilmiştir. ABD’de ise bu süreç çok daha hızlı bir şekilde uyarlanmıştır. Türkiye’de bahsi geçen bu 

tarihlerde ABD’de pek çok farklı eyalette gelişimsel rehberlik programlarının uygulamaya koyulduğu, 

sistemleştirildiği ve verimli sonuçların elde edildiğine dair araştırmaların bulgulandığı ifade 

edilmektedir (Sılacı, 2010). 

ABD’de ilk olarak rehberlik hizmetleri ağırlıklı olarak görülmüş ve derneklerin büyük 

çoğunluğu isimlerinin başına rehberlik sözcüğünü dahil etmiştir. Ancak zaman içerisinde psikolojik 

danışmanlık kavramı ve psikolojik danışman unvanı yayınlaşmış ve isimler bu şekilde güncellenmiştir. 

Amerika’da psikolojik danışma 1950’lerden sonra yıldızlaşmıştır. Ülkemizde ise bu durumun 

güncellenmesi 2004 yılını bulmuştur. 2004 senesinde düzenlenen 3. PDR anabilim dalları toplantısı 

sırasında “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı” olarak isimlendirilen bölümün adının 

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı” olarak güncellenmesi talep edilmiştir (Özyürek, 

2007).  

ABD’de eğitim ve unvanlar incelendiğinde ise psikolojik danışma hizmeti verecek olan bireyin 

doktora seviyesinde eğitim almış olması zorunludur. Bu alanda lisans eğitime sahip olan birey sayısının 

oldukça düşük olduğu görülmektedir. Alanda kariyer, evlilik, okul ve aile danışmanlığı alanında yüksek 

lisans eğitimi verilmektedir. Türkiye’ye bakıldığında ise eğitim fakülteleri içerisinde PDR lisans 

programları bulunmaktadır (Özyürek, 2007).  

Türkiye’de PDR lisans ve lisansüstü programları, ABD’de yer alan danışma psikolojisi 

programlarına benzer programlar ile eğitim sunmaktadır. Ancak Türkiye’de eğitim alan psikolojik 

danışmanlar, eğitim alanındaki ihtiyaçtan kaynaklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev 

almaları nedeniyle “rehber öğretmen” unvanı ile anılmaktadırlar. Ancak rehber öğretmen unvanının 

PDR mesleğini tanımlamadığı açıktır. Bu doğrultuda ülkemizde rehber öğretmenlik ve psikolojik 

danışmanlık meslek statüsü birbirine karışmış durumdadır. Yapılan değerlendirmelerde de psikolojik 

danışmanlık mesleği ve öğretmenlik mesleğinin birbiri ile karıştırıldığı ifade edilmektedir (Külahoğlu, 

2004). Amerika’da ise alanlar ve unvanlar net olarak ayrılmış durumdadır. ABD’de kariyer merkezinde 
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görev yapan psikolojik danışmanlara “kariyer danışmanı”; okullarda görev yapanlara “okul psikolojik 

danışmanı” unvanı verilmektedir (Özyürek, 2007).  

Genel anlamda değerlendirildiğinde ABD’de görülen meslekleşme süreci yaklaşık olarak 100 

senedir devam etmektedir. Türkiye’de devam eden süreç düşünüldüğünde ise PDR’nin hala tam olarak 

profesyonel bir biçimde açıklanıp tanımlanmadığı dikkat çekmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Rehberliğin ortaya çıkmasındaki öncü devlet, bilindiği gibi Amerika’dır. Rehberlik ile ilgili 

kavramlar ve uygulamalara bakıldığında ileri seviyedeki gelişmelerin ilk olarak Amerika’da başladığı 

ve ardından Avrupa ülkelerine yayıldığı görülmektedir. Avrupa’da İspanya, Belçika ve Norveç’ten 

sonra Türkiye’de rehberlik hizmetleri görülmeye başlamıştır. Bu noktada ülkemizde birçok Avrupa 

ülkesinden önce rehberlik hizmetlerinin var olduğu görülmektedir. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında 

ülkemizde 1950’li yıllarda görülmeye başlayan rehberlik hizmetleri, Hollanda ve Danimarka’dan 13 

sene önce, Lüksemburg ve İsveç’ten 12 sene önce ve Almanya’dan ise 9 sene önce ortaya çıkmıştır. 

Ancak bugün değerlendirildiğinde istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik alanın gelişim göstermesi ve bir standardizasyona erişmesi adına çalışmaların 

yapılması oldukça önemlidir. 
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Özet 

İnsanlar, tarihin her döneminde devamlılıklarını sürdürme amacıyla hareket halinde olmuşlardır. 

Bugünün dünyasında ise artan iklim sorunları, yükselen işsizlik ve yoksulluk, savaş ve terör gibi etkenler 

ile birlikte insanların yaşam koşullarını iyileştirme düşüncesi, insan hareketliliğini hiç olmadığı kadar 

artırarak dünyanın pek çok yerinde insanların gönüllü veya zorunlu olarak yer değiştirmesine yol 

açmıştır. UNHCR (2020) Küresel Trendler Zoraki Yer Değiştirme raporunda dünya çapında 82 

milyondan fazla insanın zorla yerlerinden edildiği ifade edilmektedir. Tüm dünyada yaşanan bu nüfus 

hareketliliği Türkiye’yi de etkilemiş, özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan iç çatışma zamanla 

büyük bir krize dönüşmüş ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine kitlesel bir göç 

başlamıştır. Tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan bu olağanüstü insan hareketliliği ise beraberinde 

ekonomik, sosyal, kültürel bazı zorluklar ve yeni bir ülkeye gelen insanlar için başta dil öğrenimi olmak 

üzere çeşitli öğrenme ihtiyaçları doğurmaktadır. Bu bağlamda ise farklı bir coğrafyaya veya ülkeye 

gelen bireylerin artan öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında yetişkin eğitimi uygulamaları önem 

kazanmaktadır. UNESCO’da (2019) mültecilerin ve göçmenlerin var olan beceri ve yeteneklerinin 

gelişiminde, bulundukları ülkeye uyum sağlanmasında yetişkin eğitimi programlarının önemini 

vurgulamaktadır. Araştırmada, dünyada ve Türkiye’de artan nüfus hareketliği karşısında yetişkin 

eğitiminin rolü ile birlikte dünyada ve Türkiye’de göçmenler ve mülteciler için uygulanan bazı yetişkin 

eğitimi projeleri ele alınmış, mevcut durum betimlenmeye çalışılmış ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yetişkin eğitimi, göç, yetişkin eğitimi projeleri 

Abstract 
People have been on the move in every period of history in order to maintain their continuity. In today's 

world, the idea of improving people's living conditions, together with factors such as increasing climate problems, 

rising unemployment and poverty, war and terrorism, has increased human mobility more than ever, leading to 

voluntary or compulsory displacement of people in many parts of the world. The UNHCR (2020) Global Trends 

Forced Displacement report states that more than 82 million people worldwide are forcibly displaced. This 

population mobility experienced all over the world has also affected Turkey, especially internal conflict that started 

in Syria in 2011 has turned into a major crisis over time and a mass migration has started to many countries of the 

world, especially Turkey. This extraordinary human mobility, experienced all over the world and in Turkey, brings 

with it some economic, social and cultural difficulties and various learning needs, especially language learning, 

for people who come to a new country. In this context, adult education practices gain importance in meeting 

increasing learning needs of individuals who come to a different geography or country. UNESCO (2019) 

emphasizes importance of adult education programs in development of existing skills and abilities of refugees and 

migrants in adapting to country they are in. In this study, some adult education projects implemented for 

immigrants and refugees in the world and in Turkey, together with the role of adult education in the face of 

increasing population mobility in the world and in Turkey were discussed and the current situation was tried to be 

described and suggestions were presented. 

Keywords: Adult education, migration, adult education projects 
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GİRİŞ 

İnsanlar, tarihin her döneminde savaş, terör, çevresel felaketler, iklim değişiklikleri, sefalet, 

eğitim, evlilik gibi birçok farklı nedenden dolayı zorunlu veya gönüllü olarak göç etmişlerdir. Son 

yıllarda ise küreselleşmenin de yıkıcı etkileri ile dünya üzerindeki insan hareketliliği olağanüstü bir 

duruma gelmiştir. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2020 yılı itibarıyla dünyada 281 milyon uluslararası 

göçmen olduğunu ve göçmenlerin küresel nüfusun %3.6’sını oluşturduğunu belirtmiştir. Tüm dünyada 

yaşanan bu baş döndürücü insan hareketliliği ise gerek göçmenler gerek göç edilen ülkeler açısından 

ekonomik, sosyal ve kültürel bazı zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Göçmenlerin yeni bir ülkeye gelmesi 

ile ortaya çıkan öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesinde ve ülkelerin göç nedeni ile yaşadıkları zorlukların 

üstesinden gelmesinde ise yetişkin eğitimi uygulamaları önemli bir rol üslenmektedir (UNESCO, 2019). 

Yetişkin eğitimi; bireyin kendini gerçekleştirme, bilgi ve becerileri artırma, mesleki anlamda 

donanım kazandırma ve bulunulan şartlara uyum sağlama gibi amaçları olan eğitim süreçleridir (Duman, 

2000). Yetişkin eğitimi özellikle hızlı değişimlerin yaşandığı 21. yüzyılda örgün eğitimden 

yararlanamamış veya az yararlanmış bireylerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında, teknolojinin de 

etkisi ile ortaya çıkan yeni becerilerin edinilmesinde, serbest zaman değerlendirme, yalnızlaşma ve 

yabancılaşmaya karşı mücadele edilmesinde, toplum ve doğal çevre ile uyum içerisinde yaşanılmasında 

ve bireylerin aktif yurttaşlar olarak toplum içerisinde yer alması gibi konuların desteklenmesinde 

gereklilik arz etmektedir (Miser, 2020). Ural (2007) yetişkin eğitiminin; teknoloji alanında yaşanan hızlı 

değişimler, eğitimin ve öğrenmenin tüm yaşama yayılması konusunda oluşan ihtiyaç, insan ömrünün 

uzaması ve bireylerin serbest zaman değerlendirme anlayışında yaşanan değişimlerden dolayı bireyler 

için bir gereksinim olduğunu ifade etmiştir. Ünlühisarcıklı (2013) ise yetişkin eğitimini gerektiren 

nedenleri örgün eğitim ile ilgili nedenler, ekonomik ve teknolojik nedenler ve toplumsal nedenler olarak 

üç başlık altında incelemiştir. Ünlühisarcıklı’ya göre; bireylerin örgün eğitime katılamamış veya 

katılmış olsa bile örgün eğitimdeki nitelik düşüklüğü vb. sebeplerden dolayı yararlanamamış olması, 

işgücü gereksiniminin artması ve mesleklerin, bilgi iletişim teknolojilerinin değişimi ve nüfus 

değişimleri ile birlikte yaşanan nüfus hareketleri yetişkin eğitimini gerekli kılmaktadır.  

Dünyada yaşanan nüfus hareketleri sonrasında göçmenlerin geldikleri ülkelerde dillerini, 

mevcut bilgilerini ve becerilerini geliştirmek ve gelinen toplumla bütünleşmeyi sağlamak için çeşitli 

eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin büyük çoğunluğu ise artan nüfus hareketliliği 

karşısında ortaya çıkan öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında yetişkin eğitimi uygulamalarından 

yararlanmaktadır (Guo, 2015). Yetişkin eğitimi uygulamalarının göçmenlerin yaşadığı zorluklara karşı 

üstlendiği roller ise şu şekildedir (Gravani, Hatzopoulos ve Chinas, 2021; Hill, Carr-Chellman ve 

Rogers-Shaw, 2021; Hobzova, 2020; Kloubert ve Hoggan, 2020; Morrcice, Shan ve Sprung, 2017): 

• Yeni bir ülkeye gelen göçmenlerin karşılaştıkları en büyük problem o ülkenin diline 

yabancı olmalarıdır. Yetişkin eğitimi uygulamaları topluma aktif katılım ve günlük 

hayatın devamlılığı açısından elzem olan dil öğrenimi konusunda göçmenler için çeşitli 

fırsatlar sunmaktadır. 

• Göçmenler genellikle halihazırda kullanılan mesleki niteliklerinin yetersizliği ve kendi 

ülkelerinde edindikleri sertifika veya diplomaların yeni gelinen ülkede kabul 

görmemesi gibi farklı sebeplerden dolayı mesleki statü ve gelir kaybına uğrarlar. 

Yetişkin eğitimi uygulamaları göçmenlerin mevcut bilgi ve becerilerini artırma, 

edinilen beceriler doğrultusunda gerekli sertifikalandırmaları yapma ve bu sayede 

göçmenleri iş gücü piyasasına aktif katılma konusunda desteklemektedir. 

• Vatandaşı olmadıkları yeni bir ülkeye ve topluma gelen göçmenler yaşadıkları sosyal, 

toplumsal ve psikolojik sorunları da beraberlerinde getirirler. Göçmenlerin yaşadıkları 

sorunların giderilmesinde, sosyal becerilerinin güçlendirilmesinde ve yeni gelinen bir 

kültür hakkında bilgi olma, uyum sağlama gibi zorlukların aşılmasında yetişkin eğitimi 

uygulamaları önemli bir rol üstlenmektedir. 

Özellikle başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da yoğun olarak göç alan ülkeler yetişkin eğitimi 

uygulamalarını göç sonucunda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunların çözümünde 

önemli bir kaynak olarak görmekte ve bu doğrultuda UNESCO, UNICEF, Avrupa Birliği, Birleşmiş 
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Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü gibi farklı uluslararası kurumlar ile çeşitli proje ve etkinlikler 

yürütmektedir. Bu kapsamda araştırmada Türkiye, Almanya, İngiltere ve Polonya’nın göçmenlere 

yönelik yürüttükleri projelere yer verilmiştir. 

Tüm dünyada artan nüfus hareketliliği karşısında, yetişkin eğitimine düşen rolü ve yoğun olarak 

göç alan Türkiye, Almanya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerde mültecilere yönelik olarak uygulanan 

yetişkin eğitimi projelerini inceleyen bu araştırma niteliksel bir çalışmadır. Nitel araştırmalar “gözlem, 

görüşme ve doküman analizi gibi yöntemlerin kullanıldığı, olayların ve algıların doğal ortamda gerçekçi 

bir şekilde ortaya konulması için nitel bir sürecin izlendiği araştırma yöntemidir” (Yıldırım ve Şimşek, 

2016). Nitel araştırmalar, geleneksel araştırma yöntemleri ile ifade edilmesi zor olan sorulara cevap 

bulmak için gereklidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2019). Belli ilişkiler, 

etkinlikler, durumlar ya da materyaller nitel araştırmalar için inceleme konularıdır (Fraenkel ve Wallen, 

2006). 

 Çalışmanın veri toplama aşamasında ise doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

analizi yönteminde belge taraması, araştırılan konunun yer aldığı her türden kitap, makale, istatistik 

verileri ve yazı, resim, haber, rapor gibi belgelerin bir araya getirilerek incelenmesi amaçlanmaktadır 

(Gürbüz ve Şahin, 2014). Bu araştırma sırasında da araştırmacı, resmî kurumların paylaştığı istatistiki 

verileri, resmi kaynakları, uluslararası örgütlerin yayımladığı raporları ve resmî kurumların organize 

ettiği proje ve sonuçları incelemiştir. 

Çalışmanın veri analizi kısmında betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel çözümlemede 

bir araya getirilen veriler araştırma sorularına veya önceden tasarlanan temalara göre özetlenir (Yıldırım 

ve Şimsek, 2016). Bu çalışmanın araştırma sorularını, artan nüfus hareketliliği karşısında göçmenlerin 

öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yetişkin eğitimine düşen rol ve göçmenlere 

yönelik uygulanan yetişkin eğitimi projelerinin neler olduğu oluşturmaktadır. Araştırma soruları 

kapsamında araştırmacı ilgili veriler tema olarak belirlemiş ve yorumlamıştır.  

YETİŞKİN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DEN 

VE DÜNYADAN ÖRNEKLER 

Türkiye 

Türkiye dünyadaki mülteci sayıları incelendiğinde, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 

konumundadır (UNCHR, 2020). Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla yalnızca 3 milyon 763 bin 864 geçici 

koruma kapsamı altında yaşayan Suriyeli birey olduğu tahmin edilirken, Ekim 2021 verilerine göre de 

Türkiye’de yaklaşık olarak 5 milyon 13 bin 631 yabancı uyruklu nüfus bulunmaktadır (Göç İdaresi, 

2022). TÜİK (2019) Uluslararası Göç İstatistikleri de 2019 yılında   Türkiye’ye göç eden bireylerin 

sayısının bir önceki yıla göre %17.2 artış göstererek 677 bin 42 kişi olduğunu belirtmiştir. Türkiye'ye 

2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %14,5 ile Irak vatandaşları alırken, Irak'ı, 

%13,8 ile Türkmenistan, %8,2 ile Afganistan, %7,5 ile Suriye ve %7,3 ile İran vatandaşları izlemiştir 

(TÜİK, 2019). Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve her yıl çok yoğun bir şekilde göç 

almaya devam eden Türkiye’de mülteci ve sığınmacılar için açılan yetişkin eğitimi kurslarını ise büyük 

çoğunlukla Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezleri organize etmektedir. Yabancılara 

yönelik organize edilen yaygın eğitim çalışmaları ise şu şekilde açıklanmıştır (MEB, 2021); 

• Kursiyerlerin meslekî ve çıraklık eğitimine yönlendirilme çalışmaları kapsamında atölyeler 

kurulmuş ve donatılmıştır. Uluslararası fonlardan sağlanan desteklerle yürütülen projelerle 

kursiyerlere burs ve teşvik ödemeleri yapılmıştır. 

• Göç İdaresi Başkanlığı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü 

çerçevesinde, yasal kalış hakkına sahip yetişkin yabancıların (17-65 yaş) ülkemizdeki sosyal, 

ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacı ile 8 saatlik "Sosyal Uyum ve 

Yaşam Programı" geliştirilmiştir. Program, halk eğitimi merkezleri üzerinden yürütülmektedir. 

Eğitimler yabancıların sosyal hayatlarındaki durumları göz önünde bulundurularak, hafta içi 

gündüz veya akşam ve hafta sonu olmak üzere, esnek bir modelde, halk eğitimi merkezleri 

öğretmenleri ve/veya usta öğreticileri tarafından verilmektedir. Program Türkçe, Arapça ve 

Farsça başta olmak üzere ihtiyaç duyulan dillerde tercüman eşliğinde uygulanmaktadır. 
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Program, Türkiye’nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekleri, genel ahlak ve toplumsal yaşam 

kuralları, sosyal yaşam kuralları, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, 

eğitim, hukuk ve sağlık olanakları ve geçim kaynaklarına erişim konularını içermektedir.  

• Sosyal Uyum ve Yaşam Programı, İstanbul, İzmir, Bursa, Ordu, Karabük, Çankırı, Yozgat, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara ve Adana (Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis illerinde kamp 

içi) illerinde uygulanmaktadır. Programla ilgili eğitici eğitimleri tamamlamıştır. Bir yılda 

toplam, 503.500 kişiye ulaşılması hedeflenen eğitimlerin hedef kitlesi 1.000.000’a çıkarılmıştır. 

 

Tablo 1.Türkiye’de Bulunan Yabancı Uyruklu Kursiyer Verileri 

 

Kurs Türü  Kadın  Erkek  Toplam 

Genel Kurslar 433.740 581.156 1.014.896 

Mesleki ve Teknik Kurslar 51.161 136.068 187.229 

Türkçe Öğretim Kursları 315.571 218.658 534.229 

Türkçe Okuma-Yazma Kursları 41.271 38.950 80.221 

 Toplam 841.743 974.832   1.816.575          

Kaynak. MEB, 2021 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2021 yılında Türkiye’de açılan yetişkin eğitimi kurslarından 1 

milyon 816 bin 575 yabancı uyruklu kişi yararlanmıştır. Bu kişilerin çoğunluğu genel kurslara devam 

ederken, Türkçe Öğretim Kurslarına da yoğun bir ilgi olduğu görülmektedir. Bu durum ise yeni bir 

ülkeye gelen göçmenlerin karşılaştıkları en büyük problemlerden olan dil sorunu için çözüm arayışlarını 

ortaya koymaktadır. Halk Eğitim Merkezleri tarafından organize edilen kursların yanında mülteci ve 

sığınmacılar yönelik yürütülen projelerden bazıları ise şunlardır (MEB, 2021); 

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam 

Edilebilirliğin Artırılması Projesi: Proje, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, MEB Meslekî 

ve Teknik Anadolu Liseleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Dernekler/Vakıflar ve ilgili USTK/STK’lar, Özel sektör 

temsilcileri tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Projenin amacı, yenilenebilir enerji sektöründe güneş 

enerjisi ve rüzgâr enerjisi alanlarında mesleki eğitim ve beceri sertifika eğitimleri yoluyla 18 yaş ve 

üzeri %50 geçici koruma altındaki Suriyelileri %50 ise Türk vatandaşlarının istihdam edilebilme 

becerilerini artırmaktır. Projenin bütçesi Kore hükümeti tarafından finanse edilmiş olup, proje Bursa, 

Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde uygulanmıştır.  

Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı Projesi: Proje, MEB-

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve German Sparkassenstiftung für internationale Kooperation 

e.V iş birliği ile İstanbul, Gaziantep, Konya ve Bursa illerinde yürütülmüştür. Projenin amacı; 

Türkiye’deki mülteciler ve Türk halkının finansal ve iş okuryazarlıklarını eğitimlerle artırarak bu 

kişilerin finans kaynaklarına erişimini desteklemektir.  

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe Dil Eğitimi ve Meslekî Eğitimlere 

Erişimlerinin Artırılması Projesi: Proje, MEB bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından 

yürütülmüştür. Projede, 10.000 yetişkin Suriyeliye Türkçe öğretimi kursları verilmesi, 1000 yetişkin 

Suriyeliye mesleki eğitim kursları verilmesi ve proje kapsamında yer alan halk eğitim merkezlerinin 

kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Sosyal Uyum ve Yaşam Kurs Programı (SUYE): Proje, MEB- Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülmüştür. Projede, 

geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler başta olmak üzere yasal olarak kalış hakkına sahip olan tüm 

yetişkin bireylerin (17-65 yaş) Türkiye’deki sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyum becerilerinin 

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Sosyo-Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik (SES) Programı: Mutfakta Umut Var 

Projesi: Proje, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü, İŞKUR, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında yürütülmüştür. 

Projenin amacı, iş gücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirebilmek için yaygın eğitim 

kurs programları geliştirmek, Türk vatandaşları ile Türkiye’de bulunan geçici koruma ve uluslararası 
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koruma altındaki yabancılara yönelik meslekî ve teknik eğitim kursları düzenlenmek, eğitimlerini 

tamamlayanları belgelendirilmek ve istihdama erişimlerini artırmaktır.  

Almanya 

Almaya, son yıllarda zorunlu veya gönüllü olarak Avrupa’ya gelen göçmenlerin yoğun olarak 

tercih etiği ülkelerin başında gelmektedir. UNCHR (2020) verilerine göre yaklaşık 1 milyon 200 bin 

göçmene ev sahipliği yapan Almanya ciddi bir göç yükü ile karşı karşıyadır. Göçmenlerin çoğunluğunu 

(%44) Suriyeli bireylerin oluşturduğu Almanya’dan, başta Suriye, Afganistan ve Irak gibi ülkelerden 

olmak üzere yalnızca 2020’de 102 bin 600 yeni bireysel sığınma talebinde bulunulmuştur (UNCHR, 

2020). Almanya özellikle ikinci dünya savaşı sonrası sanayileşme sürecinde ortaya çıkan işgücü ihtiyacı 

için Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden göçmen kabul etmiştir. Dünyanın farklı 

ülkelerinden gelen bu göçmenlerin yaşadığı sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları en aza indirmek için 

1950’li yıllardan itibaren göçmenler için yetişkin eğitimi uygulamaları üzerine çalışmalar yürüten 

Almanya, bu kapsamda güçlü bir yetişkin eğitimi yapısına sahiptir. Almanya’da 2005 yılında yeni göç 

yasasının uygulanması ile birlikte ülkeye gelip kalmak isteyen göçmenler için yetişkin eğitimi kurumları 

içerisinde sosyal, kültürel ve toplumsal uyum için birçok entegrasyon kursu açılmıştır (Käpplinger, 

2020). Almanya’da göçmenler için açılan bu kursları ise büyük çoğunlukla, ‘Deutscher Volkshochschul-

Verband’ (Alman Yetişkin Eğitim Derneği) organize etmektedir. 

Deutscher Volkshochschul-Verband/DVV (Alman Yetişkin Eğitim Derneği); Almanya’da 16 

bölgede 900’e yakın yetişkin eğitimi merkezinin çatı birliğini oluşturan dernek, yetişkin eğitimi 

merkezlerinin çalışmalarına rehberlik etmek, desteklemek ve ülkenin değişen ihtiyaçlarına göre yetişkin 

eğitiminde ilke ve yönergeler geliştirmek için faaliyetlerde bulunmaktadır. Dernek, görevlerini ise şu 

şekilde açıklamaktadır (DVV, 2022): 

• Yetişkin eğitimi çalışmaları için ilke ve yönergeler geliştirmek, 

• Üyeler arasında iş birliği ve değişimi teşvik etmek, 

• Üyeler için, ulusal ve uluslararası ileri eğitimdeki gelişmeler ve Halk Eğitim Merkezlerinin 

(VHS) eğitim ve çalışmaları hakkında bilgiler sunmak, 

• Yetişkin eğitimin kalitesini yükseltmek, 

• Yetişkin eğitimi konularında belediye federal birlikleri ile iş birliği yaparak, halkı 

Almanyanın Halk Eğitim Merkezlerinin amaçları, görevleri ve hizmetleri konusunda 

bilgilendirmek, 

• Projelerin Federal ve AB düzeyinde koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamak, 

• Ülke çapındaki etkinlikleri planlamak ve uygulamak, 

  Dernek çatısı altında, The Institute for International Cooperation/DVV International 

(Uluslararası İş Birliği Enstitüsü) birimi bulunmaktadır. Federal Ofis, derneğin görevlerini desteklemek 

ve yürütmek için hizmet etmektedir. DVV International (Uluslararası İş Birliği Enstitüsü) 1969’dan beri 

Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa'da 30'dan fazla ülkede 200'den fazla sivil toplum kuruluşu, 

hükümet ve akademik ortaklarla iş birliği yapmaktadır. Birim, yerel ve bölgesel iş birliğini kurarak ortak 

ülkelerdeki yetişkin eğitimi faaliyetlerin kalitesini ve etkinliğini sağlar. Birim öncelikli olarak, 

okuryazarlık ve temel eğitim, mesleki eğitim, küresel ve kültürlerarası öğrenme, çevre eğitimi ve 

sürdürülebilir kalkınma, göç ve entegrasyon, mülteci çalışması, sağlık eğitimi, çatışma önleme ve 

demokrasi hakkında eğitim konularına odaklanmaktadır (DVV, 2022). 

 ‘Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/BAMF’ (Federal Göç ve Mülteciler Dairesi) ise yine 

Almanya’da yaşayan mülteci ve sığınmacılar için uyum kursları başta olmak üzere birçok proje ve 

etkinlik yürüten bir devlet kurumudur. BAMF, Almanya’da sığınma başvurularının incelenmesinden, 

göç danışmanlığına ve sosyal entegrasyon projelerinin düzenlenmesine kadar pek çok işlevi bünyesinde 

barındıran oldukça geniş görev tanımına sahip bir kurumdur.   

Almanya’da mülteci ve sığınmacılar için yürütülen kurs, proje ve etkinliklerden bazıları ise şu 

şekildedir (DVV 2022; BAMF, 2022): 

Roadmap Courses (Yol Gösterici Kurslar Projesi): Proje, BAMF tarafından yürütülmektedir. 

Kursun konsepti, 2015 yılından beri bu tür kursları yürüten Saksonya Eyaleti’nden alınmıştır. Kursun 

temel amacı, ülkeye gelen sığınmacılara, günlük yaşam hakkındaki faydalı bilgileri ve Almanya’da 
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birlikte yaşama kültürünün temel bileşenlerini aktarmaktır. Kurs, aşağıdaki beş temel konudan 

oluşmaktadır: 

• Kursa giriş ve tanışma, 

• İlk oryantasyon ve eğitim, 

• Almanya’da birlikte yaşamak ve çalışmak (değerler, kurallar, haklar, yasalar) 

• Yerinde oryantasyon ve mobilite, 

• Tıbbi bakım ve kendi kendine öğrenme olanakları. 

Sığınmacılar, Almanya’ya geldiklerinde yeterli Almanca bilgisine sahip olmadığından kurslar 

her sığınmacının ana dilinde verilmektedir. Kurslarda dersleri göçmen kökenli kültürel aracılar 

vermektedir. Bu kişiler, katılımcıların ana dilini ve kültürünü bilen ve kendileri de göç deneyimi yaşamış 

insanlardan seçilmektedir. 

Integrationskurs (Entegrasyon Kursları): Volkshochschule (Alman Halk Eğitim Merkezi) 

tarafından organize edilen entegrasyon kursu, oryantasyon ve dil kursu olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır.  Dil kursu, temel ve ileri düzey olmak üzere 600 saat sürmektedir. Bu kursta hedef, günlük 

yaşamda ihtiyaç duyulan Almancayı konuşabilmektir. Kursun oryantasyon bölümlerinde ise genel 

olarak Alman hukuk sistemi, Alman tarihi ve kültürü, Almanya’da haklar ve yükümlülükler gibi konular 

işlenmektedir.  

‘Ankommen’ Uygulaması: Uygulama, akıllı telefonlar için geliştirilmiştir. Göçmen ve 

sığınmacıların, Almanya’daki yaşam, çalışma koşulları ve eğitim konuları hakkında merak ettikleri 

bilgileri içermektedir. Ayrıca uygulamaya entegre edilen Almanca kursu, göçmenlerin ve sığınmacıların 

Almanca öğrenmesini de kolaylaştırmaktadır. Uygulama aynı zamanda, Almanya’nın siyasal ve yasal 

sistemi, din özgürlüğü, sağlık sistemi ve trafik gibi günlük yaşam hakkında göçmenler ve sığınmacılar 

için ihtiyaç duyacakları bilgilerde içermektedir.  

Hallo Kinder - let's play together für Eltern und Kinder 18 - 36 Monate (18-36 ay arası çocuğu 

olan ebeyvler için oyun etkinliği):  Volkshochschule (Halk Eğitim Merkezi) tarafından organize edilen 

ve tamamen ücretsiz olan etkinlik yalnızca mültecilere yöneliktir. Etkinlik, şarkılar eşliğinde çocuklar 

için küçük oyun parkurları sunarak, benzer süreçlerden geçen ve benzer şeyleri yaşayan mültecilerin 

fikir alışverişi yapması ve tanışmasına yöneliktir. 

İngiltere  

2019 yılında Avrupa’daki toplam göçmen sayısı 82,3 milyon kişidir. Bu göçmenlerin %11,5’i 

İngiltere’de yaşamaktadır. Bu oran İngiltere’de yüksek ölçüde bir göçmen sayısına işaret etmektedir 

(UNDESA, 2019). İngiltere, yetişkin eğitimi açısından köklü geleneğe sahip bir ülkedir. İngiltere’de 

yetişkin eğitimi uygulamaları dini kurumların öncülüğünde başlamıştır (Jarvis, 2005). 1919 yılında ise 

İşçi Eğitim Derneği kurusu Dr. Albert Mansbridge’in de içinde olduğu bir grup, bugün de İngiltere’de 

yetişkin eğitiminin önemli kurumlarından olan National Institute of Adult and Continuing Education-

NIACE (Yetişkin Sürekli Eğitim Ulusal Enstitüsü) temeli kabul edilen World Association for Adult 

Education-WAAE (Yetişkin Eğitimi Dünya Birliği) kurmuştur (Bilir, 2009).  National Institute of Adult 

and Continuing Education-NIACE ve Refugee Councıl (Mülteci Konseyi) göç hareketliliğinin arttığı bu 

dönemde İngiltere’de önemli görevler üstlenmektedirler. Özellikle Refugee Councıl İngiltere’de mülteci 

ve göçmenler için, faaliyetler yürütmekte, mülteci ve göçmenleri iş gücü piyasasına katma, mevcut 

becerileri geliştirme ve toplumsal uyum konusunda desteklemek için çalışmalar yapmaktadır. Refugee 

Council, Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi'nin oluşturulmasının ardından çatışma, şiddet ve 

zulümden kaçan insanları desteklemek için 1951 yılında kurulmuştur (RefugeeCouncıl, 2022). Kurum, 

2019-2020 yıllarında 10.780 mülteci ve sığınmacıya destek vererek; 663 insana iş, 2300 insana sağlık 

hizmetlerine erişimi destekleme ve 1195 insana sosyal ve psikolojik destek gibi hizmetlerde 

bulunmuştur (Impact Report, 2020). İngiltere’de mülteci ve göçmenlere yönelik uygulanan bazı projeler 

ise şu şekildedir; 

Barnsley Advice Project (Barnsley Tavsiye Projesi): Proje, Barnsley kentindeki yerel nüfusun 

%1.8’ini oluşturan sığınmacı ve mültecilere yöneliktir. Projenin oluşturulma sebepleri ise şu şekildedir: 

• Sığınmacıların çalışmasına izin verilmeme, 

• Sığınmacıların, ortaklaşa tuttukları sıkışık konutlara yerleştirilmesi, 
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• Düşük ücret politikası, 

• Dil, haklar ve yetkilere ilişkin bilgi eksikliği, 

• Maruz kaldıkları olaylar sonucu yaşanılan ruh sağlığı sorunları,  

• Ayrımcılığa maruz kalma ve sağlık hizmetlerine erişememe. 

Proje, mülteci ve sığınmacıların yukarıda yaşadıkları belirtilen sorunları en aza indirmek 

amacıyla tasarlanmıştır. Projede, mülteci ve sığınmacılara yönelik özel erkek ve kadın grupları 

bulunmaktadır. Mülteci ve göçmenler için uyum sorunlarının temel nedeni olan yabancı dil sorunu da 

projede ele alınan konulardan biridir. Proje kapsamında mülteci ve sığınmacılara yönelik dil kursları ve 

konuşma kulüpleri oluşturulmaktadır. Projede cami, kilise ve yerel topluluklar da etkin olarak yer 

almaktadır. 

Youth Devolopment Project (Gençleri Geliştirme Projesi): Proje, İngiltere’ye yeni gelen genç 

sığınmacıların karşılaştıkları çeşitli zorluklarla başa çıkmayı öğrenme konusunda tasarlanmıştır. Projede 

mülteci ve sığınmacılar için temel olarak hedeflenen amaçlar ise şu şekildedir: 

• Mülteci ve sığınmacıların eğitimlerine başlama veya mevcut eğitim düzeylerinden devam 

etme, 

• Mülteci ve sığınmacıların sosyal becerileri geliştirme, 

• Mülteci ve sığınmacıların özgüvenleri geliştirme ve maruz kaldıkları olaylar sonrası 

yeniden güven duygularını kazanmalarına yardımcı olma. 

Projede; akran öğrenimi, grup çalıştayı ve sosyal aktiviteler düzenlenerek genç sığınmacı ve 

göçmenlerin izole olma duyguların azaltma ve gelecekleri için umutlu hissetmelerine yardımcı olma 

üzerinde durulmuştur. Yine proje kapsamında, İngilizce konuşma eğitimi ve matematik dersleri 

verilmiştir. 

Refugee Cricket Project: Proje, genç mültecileri ve sığınmacıları spor yapmak, arkadaş edinmek 

ve bireyler arasında güven inşa etmek için bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Projenin gerekliliği ise 

şu şekilde ifade edilmiştir: 

‘Mültecilerin yaşamları istikrarsızlık, belirsizlik ve kaygı ile doludur. Arkadaşları ile 

sevdikleri bir sporu yapmak onlar için ender bir fırsattır. Onlara rahatlama ve 

karşılaştıkları veya yaşadıkları olayları unutma şansı verir’ 

Polonya 

Polonya 2020 yılı itibarıyla, 210.665 göçmene ev sahipliği yapmaktadır (Eurostat, 2020).  

Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile Ukrayna’dan kaçan 5.3 milyon göçmenin de 2.9 milyonu 

Polonya’ya sığınmıştır (Birleşmiş Milletler, 2022). Polanya’da da mülteciler ve sığınmacılar için 

yetişkin eğitim faaliyetleri gösteren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan biri 

de ‘The Warsaw Family Assistance Centre’ (Varşova Aile Yardım Merkezi) isimli kuruluştur. Kuruluş, 

Polanya’da bulunan göçmenlere sosyal uyum için 2008 yılından beri Avrupa Birliği ile ortak projeler 

yürütmektedir (WCPR, 2022). Bu projelerden bazıları ise şunlardır: 

Integration for Independence (Bağımsızlık için Entegrasyon): Bu proje, Polonya’da uluslararası 

göçmenlere Varşova Aile Yardım Merkezi tarafından verilen bir yıllık bireysel entegrasyon programına 

ek olarak hazırlanmıştır. Projenin genel amacı; dışlanma riski altında yaşayan göçmenlerin bireysel 

olarak bağımsız hareket edebilme becerilerini artırmak ve yine Varşova’da yaşayan göçmenlerin 

izolasyon düzeyini en aza indirmektedir. Proje öncesinde her bireyle kişisel bir değerlendirme yapılıp 

özel ihtiyaçlara yönelik programlar sunulmuştur. Proje genel olarak: 

• Konaklama konusunda yardım, 

• İş aramada yardım; başvuru, kendini tanıtma ve iş hukuku üzerinde çalıştaylar düzenleme, 

• Yerel kurumlar ve yerel topluluklar ile bağlantıların kolaylaştırılması, 

• Psikologlardan, hemşirelerden, kariyer danışmanlarından uzman desteği ve rehberliği, 

• Mevcut becerilere göre mesleki eğitim, 

• Bilgisayar atölyeleri, 

• Sürücü kursları, 
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• Lehçe dil kursları, 

• Küçük çocukları olan kadınlar için destek grupları gibi alt konuları kapsamaktadır. 

Welcome to Warsaw (Varşova’ya Hoş Geldiniz): Proje; Ulusal Sığınma, Göç ve Entegrasyon Fonu 

(AMIF) Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmiştir. Proje, Varşova'da 

yaşayan uluslararası korumaya sahip yabancılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Projenin amacı, proje 

uygulamasından sonraki 24 ay içinde 200 yabancıdan oluşan bir grubun Polonya toplumu ve Varşova 

yerel toplumuyla entegrasyon derecesini artırmaktır. Proje kapsamında sunulan hizmetler ise şu 

şekildedir; 

• İş arama desteği, 

• Konut konularında destek, 

• Çocuklar için resmi, sağlık veya eğitimle ilgili konularda yardımcı olmak, 

• Bir psikolog ile istişareler, 

• Bir sağlık ziyaretçisinden destek, 

• Kişisel gelişim atölyeleri, 

• Polonya dil kursları. 

Support- Activation- Enable (Destekleme- Etkinleştirme- Olanak Verme): Avrupa Sosyal Fonu 

tarafından desteklenen proje, dışlanma riski taşıyan 285 kişinin sosyal entegrasyon düzeyinin 

artırılmasını ve iş gücü piyasalarına katılmasını amaçlamaktadır. Projenin hedef kitlesini, engelli 

insanlar, evlatlık çocuklar ve uluslararası korumaya sahip yabancılar oluşturmaktadır. Projede; 

• Sosyal çalışma, 

• Katılımcılarının sosyal yeterliliklerinin güçlendirilmesi, 

• Katılımcılarının mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi, 

• Eğitim hizmetlerinin sağlanması, 

• Sağlık hizmetlerinin sağlanması gibi konular üzerinde durulmuştur. 

SONUÇ 

 Son yıllarda tüm dünyada yaşanan nüfus hareketliliği küreselleşmenin de yıkıcı etkileri ile 

birlikte olağanüstü bir artış göstermiştir. Yaşanan bu nüfus hareketliliği karşısında ise gerek uluslararası 

örgütler gerekse de ülkeler hem göçmenler hem de ülke vatandaşları için çeşitli eğitim programları, 

proje ve etkinlikler hazırlamaktadır. Dünyada uluslararası örgütler ve ülkeler tarafından göçmenlere 

yönelik gerçekleştirilen yetişkin eğitimi uygulamaları incelendiğinde genel olarak; 

• Göçmenlere geldikleri ülkenin diline uygun konuşma becerilerinin kazandırılması, 

• Göçmenlerin uyum becerilerinin güçlendirilmesi, 

• Göçmenlerin mevcut bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, 

• Göçmenlerin iş gücü piyasalarına aktif katılımlarını sağlayacak yeterliklerinin artırılması, 

• Göçmenlere göç ettikleri ülkelerin sosyo-kültürel ve toplumsal özelliklerini benimsetilmesi, 

• Göçmenlerin ruhsal ve sosyal yeterliklerinin güçlendirilmesi gibi durumların yetişkin eğitimi 

uygulamaları ile sağlandığı görülmektedir. 

UNESCO (2019) ise mülteci ve göçmenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde ve dil 

kurslarına katılımda hala eksiklikler olduğunu ve bunun da iş gücü piyasasına katılımı olumsuz 

etkilediğini belirtmektedir. Bu kapsamda; nüfus hareketliliğinin arttığı, ülkelerin ciddi bir göçmen yükü 

ile karşı karşıya kaldığı bu dönemde göçmenlerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında, uyum 

becerilerinin güçlendirilmesinde ve iş gücü piyasalarına katılımda yetişkin eğitimi uygulamaları çok 
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önemli bir rol üstlense de hala uygulama alanlarında bazı eksiklikler olduğu görülmektedir.  Bu 

bağlamda, ülkeler ve uluslararası örgütler göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik öncelikle geniş kapsamlı 

bir ihtiyaç analizi yapmalıdır. Yapılan ihtiyaç analizi sonrasında ise göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik 

olarak oluşturulacak eğitim programları, proje, etkinlik, kurslar için ülkeler ve uluslararası kurumlar 

arasındaki iş birliğinin artırılması önerilebilir. 
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Özet 

Bu araştırmada yetişkin bireylerde olumlu beden imajının şefkat korkusu açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Şefkat korkusu; kişinin başkalarına şefkat göstermekten korkması, kişinin başkası 

tarafından ona gösterilen şefkatten korkması ve kişini kendisine şefkat göstermekten korkması olmak 

üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın araştırma deseni ilişkisel tarama modelidir ve kartopu 

örnekleme modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 18-65 yaş arası 431 sağlıklı gönüllü (286 kadın ve 145 

erkek) katılım sağlamıştır. Araştırmanın ölçme araçları demografik bilgi formu, Bedeni Beğenme Ölçeği 

ve Şefkat Korkusu Ölçeğidir. Örneklem dışlama kriteri psikiyatrik tanı sahibi olmaktır. Veriler için 

homojenlik ve normallik kontrolleri yapılmış; varsayımlar sağlandığı için Pearson korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Değişkenler ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemek için bağımsız gruplar t testi 

yapılmıştır. Bulgulara göre bedeni beğenme ile şefkat korkusu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

Alanyazında özellikle yeme bozukluğu gibi psikiyatrik tanılara sahip bireylerde şefkat korkusunun 

beden imajını anlamlı yordadığı görülmektedir. Bu çalışma ise psikiyatrik tanı almamış evren ve 

örneklem ile tasarlanmıştır ve anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu sonuca göre, şefkat korkusu için sağlıklı 

bireylerde olumlu yönde etkili bir değişken olmayabilir, fakat bu konuda daha fazla çalışma 

gerekmektedir. Patolojiye sahip bireylerde ise sağaltım için önemli bir değişken olabileceği 

düşünülmektedir. Bağımsız gruplar için t testi bulgularına göre şefkat korkusunun üç alt boyutunda da 

cinsiyete bağlı anlamlı fark vardır. Erkeklerin şefkat korkusu kadınlara göre anlamlı daha fazladır. Bu 

sonuca göre erkeklerin şefkat almaktan, göstermekten ve kendisine göstermesinden korkmasında 

toplumsal cinsiyet rollerinin rol oynadığı düşünülebilir. Şefkat korkusu konusunda daha fazla araştırma 

yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden imajı, şefkat korkusu, bedeni beğenme, cinsiyet.  

Investigation of Positive Body Image in Adults in Terms of Fear of 

Compassion 

Abstract 

In this study, it was aimed to examine positive body image of adults in terms of fear of 

compassion. Fear of compassion consists of three sub-dimensions: the person's fear of showing 

compassion to others, the fear of the compassion shown to him by someone else, and the person's fear 

of showing compassion to him/herself. 431 healthy volunteers (286 women and 145 men) between the 

ages of 18-65 participated in the study. The measurement tools of the research are the demographic 

information form, the Body Appreciation Scale and the Fear of Compassion Scale. The sample exclusion 

criterion was having a psychiatric diagnosis. Homogeneity and normality checks were made for the data; 

Pearson correlation analysis was applied since the assumptions were met. Independent groups t-test was 

conducted to examine the relationship between variables and gender. According to the findings, no 

significant relationship was found between positive body image and fear of compassion. In the literature, 

it is seen that fear of compassion significantly predicts body image, especially in individuals with 
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psychiatric diagnoses such as eating disorders. This study, on the other hand, was designed with a 

population and sample that did not have a psychiatric diagnosis, and no significant relationship was 

found. According to this result, it has been interpreted that while fear of compassion might not be a 

positively effective variable for positive body image in healthy individuals, it may be an important 

variable for treatment in individuals with pathology. According to the t-test findings for independent 

groups, there is a significant gender-related difference in all three sub-dimensions of fear of compassion. 

Men's fear of affection is significantly higher than women's. According to this result, it has been 

interpreted that gender roles may be effective in men's fear of receiving, showing and self-compassion. 

More research is needed on this subject. 

Keywords: Body image, fear of compassion, body appreciation, gender.  

1. GİRİŞ 

Beden imajı bireyin kendini ve bedenini kabul etmesi olduğu gibi kendini sevmesi için oldukça 

önemli bir husustur. Bu imaj kişinin bedeni hakkında kendi zihninde oluşturduğu algısıdır. Yani bireyin 

kendi bedenini nasıl algıladığını ifade etmektedir. Bedenin beğenilmemesi öz-güven problemlerine yol 

açabilmektedir. Yine kişinin diğer kişiler ile olan ilişkileri ve romantik ilişkilerinde de öz-güveninin 

düşmesini etkileyebilmekte, ilişkilerine zarar verebilmektedir. Bedeni beğenmenin ileri boyutu 

bedenden nefret etme ve kabul etmemektir. Birey, bedenini hiç sevmediği zaman onu reddetmeye 

başlayabilir ve yeme bozuklukları olarak adlandırılan davranış bozuklukları ortaya çıkabilir (Anlı ve 

ark., 2015). Yeme bozuklukları bulimia (yeme ve kusma), anoreksia (aşırı oruç, aşırı spor, gıda alımını 

reddetme, aşırı kusma) tıkınırcasına yemek yeme, duygusal yiyicilik gibi hastalıklardan oluşmaktadır. 

Bu rahatsızlıklar bireyin hem fiziksel sağlığına son derece zarar vermekte hem de psikolojik olarak iyi 

oluşlarını düşürmektedir (Erbay ve Seçkin, 2016).   

Bedenini beğenmeyen ve onu reddeden, yani beden imajı olumsuz olan bireyler kendi 

bedenlerini acımasızca eleştirmektedir (Uzun ve ark., 2018). Başkaları bedenlerine iltifat ettiklerinde bu 

iltifatı kabul etmeyebilir veya onlara inanmayabilirler. Yani başkalarının onların bedenine gösterdiği 

şefkatten korkup şefkati reddedebilmektedirler (Dias ve ark., 2020). Kendilerini acımasızca 

beğenmedikleri için kendilerine şefkat göstermekten korkabilir, bu şefkate layık olmadıklarını 

düşünebilirler (Ferreira ve ark., 2019). Özellikle yeme bozukluğu gibi ruhsal bozukluk seviyesinde 

olumsuz beden imajına sahip olan insanlar şefkatten korkabilir (Braun ve ark., 2016).  

Şefkat korkusu Türk psikoloji alanyazınına Necef ve Deniz (2021) tarafından yeni kazandırılan 

bir kavramdır. Şefkat korkusu 3 adet korkuyu içermektedir: Kişinin başkalarına şefkat göstermekten 

korkması, kişinin başkası tarafından ona gösterilen şefkatten korkması ve kişini kendisine şefkat 

göstermekten korkması. Şefkat göstermek hata veya acı yaşandığında anlayış gösterme durumudur. 

Acımasızca yargılamak ve suçlamak yerine insanlığın doğası itibari ile hata yapabilen bir varlık 

olduğuna dikkat çeker (Neff, 2003a). Kişinin hatası veya acısını kabul etmesini, kendisin, acımasızca 

yargılamamasını ve çözüm için harekete geçmenin ilk basamağını içermektedir (Neff, 2003b). Şefkat 

korkusunun yaşandığı durumda ise kişi bu anlayışı kabullenememektedir ve reddetmektedir. Bu şefkat 

başkasından ona, ondan başkasına veya kendisine yönelik olabilir. Şefkatin korkulup reddedilmesi 

bireyin psikolojisini zorlamakta, ve çözüme ilerlemesinde de engel olmaktadır (Gilbert ve ark., 2011). 

Bu durum utanç duygusu ile de yakından ilgili olabilmektedir (Necef ve Deniz, 2021). 

Bu araştırmada ruhsal bozukluğa sahip olmayan yetişkinlerin şefkat korkusunun olumlu beden 

imajı üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma yetişkinlerin beden imajlarının şefkat korkusu ile ilişkisinin 

olup olmadığını, eğer ilişki var ise hangi yönde olduğunu incelemek için tasarlanmıştır. Ayrıca araştırma 

bulguları cinsiyete bağlı incelenmiştir. Buna göre çalışmanın araştırma soruları şu şekildedir: 

1. Yetişkinler için beden imajı ve şefkat korkusu arasında anlamlı ilişki var mıdır? 

2. Beden imajı ve şefkat korkusu için cinsiyete bağlı anlamlı fark var mıdır? 

3. Şefkat korkusu beden imajının yordamakta mıdır? 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli  

Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmaktadır. İlişkisel tarama modelinde iki ve daha 

fazla değişken arasında bir ilişkini olup olmadığı incelenmektedir. Eğer değişkenler arasında birlikte 

değişim gözlemlenmekte ise ilişkinin yönü ve gücünün de açıklanması beklenmektedir.  İlişkisel tarama 

modeli ile ilişki gösterdiği bulunan değişkenler için direkt neden-sonuç ilişkisi olarak ifade 

edilmemektedir. Ancak değişkenlerden birinde gerçekleşecek değişimler için diğer değişkende oluşacak 

değişimin tahmini ve yordanması yapılabilir (Karasar, 2018).Bu çalışmanın bağımsız değişkeni şefkat 

korkusudur. Çalışmanın bağımlı değişkeni beden imajıdır. Bu iki değişken arasında ilişki incelenmiştir. 

Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 2022/06 tarihli belge ile etik olarak 

onaylanmıştır.  

Evren Örneklem 

Çalışmanın evrenini Türk ruh sağlığı yerinde yetişkinler oluşturmaktadır. Örneklem için kartopu 

örnekleme modeli uygulanmıştır. Bunun için çalışmaya katılma örneklem kriterlerinin arasında 18 

yaştan büyük olma, 65 yaştan küçük olma ve herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almamış olmak 

bulunmaktadır.  

Veri Toplama Araçları  

Demografik Bilgi Formu çalışmaya katılan bireylerin cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, ruhsal 

bozukluk tanısı alıp almadıkları bilgilerini sormaktadır. Katılımcılara ait kimlik bilgileri istenmemiştir.  

Bedeni Beğenme Ölçeği Tylka ve Wood-Barcalow tarafından 2015 yılında geliştirilmiştir. Ölçek 

yetişkinlerin bedenlerini ne kadar beğendiklerini ölçmektedir. Böylece beden imajının olumlu bir ölçme 

aracıdır. Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert yapıdadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama 

çalışmasını Anlı ve arkadaşları (2015) yapmıştır. Ölçek ve Türkçe uyarlaması tek faktörlü yapıdadır. 

Ölçeğin madde korelasyonları .30’da büyük bulunmuştur, iç güvenirlik kat sayısı da .88 bulunmuştur. 

Ölçeğin geçerli ve güvenir olduğu bulunmuştur.   

Şefkat Korkusu Ölçeği Gilbert tarafından 2011’de geliştirilmiştir. Kendine şefkat göstermekten 

korkma, başkalarına şefkat göstermekten korkma ve başkalarından şefkat almaktan korkma üzere 3 alt 

boyutu içermektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasını Necef ve Deniz (2021) yapmıştır. Türkçe 

uyarlanmış ölçek 35 maddedir. İç geçerlik kat sayısı .92’dir. Yaşam doyumu ve öz-anlayış ölçeği le 

negatif ilişkili bulunmuştur. Ölçek Türk yetişkinler için geçerli ve güvenir olduğu bulunmuştur.   

Verilerin Toplanması  

Veriler Google Forms üzerinden online bir şekilde toplanacaktır. Katılımcılar bilgilendirilecek 

ve soruları için iletişim adresi belirtilmiştir. Katılımcılar çalışmaya gönüllü katıldıklarını oyalamışlardır.  

Verilerin Analizi 

İlk önce verilerin normallik ve homojenliği kontrol edilecek ve buna göre parametrik mi yoksa 

non-parametrik mi analiz yapılacağına karar verilecektir. Normallik ve homojenlik koşullarının 

sağlanması durumunda parametrik testlerden devam edilecektir. Şefkat korkusu ve beden imajı arasında 

korelasyon analizi yapılara ilişkiler incelenmiştir. Anlamlı ilişki çıkması durumunda daha ileri düzey 

ilişki test ve bir yordama analizi olan regresyon testi yapılacaktır. Kadın ve erkeklerde farklı yordama 

sonuçlarını incelemek için kadın ve erkek katılımcıların ayrı ayrı regresyon analizi yapılacak ve 

cinsiyete bağlı bir değişim olup olmadığı da incelenmiştir.  

BULGULAR 

Bu çalışmada yetişkin bireylerde beden imajının şefkat korkusu açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma grubuna katılan bireylerin demografik bilgilerine dair betimsel veriler Tablo 

1’de verilmiştir. Çalışmaya 286’sı kadın, 145’i erkek olmak üzere 431 (N=431) yetişkin birey katılmıştır 

ve ortalama yaş 28.6’dır (Ss=7.4). 

Tablo 1. Katılımcıların Frekans ve Yüzdelik Değerleri 
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Değişken Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet    

Kadın  286 66.4 

Erkek  145 33.6 

Eğitim Durumu    

İlkokul  5 1.2 

Ortaokul 2 0.5 

Lise 11 2.6 

Önlisans/Lisans 343 79.6 

Yüksek Lisans/Doktora 70 16.2 

Toplam 431 100 

Tablo 2’de katılımcılara ait bedeni beğenme ve şefkat korkusu ölçeklerinin betimsel verileri 

bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde çalışma grubundaki 431 katılımcının hepsi analizde yer almıştır 

(N=431). Puanlar incelendiğinde bedeni beğenme (Ort=42.83 Ss=4.85), başkalarına şefkat 

göstermekten korkma (Ort=24.84 Ss=8.06), ve başkalarından şefkat görmekten korkma (Ort=22.82 

Ss=9.89) ve kendine şefkat göstermekten korkma (Ort=17.49 Ss=15.22) değerlerini almıştır.  

Tablo 2. Betimsel İstatistik Bulguları 

   N Ort. Ss 

Bedeni beğenme 431 42.83 4.85 

Başkalarına şefkat 

göstermekten korkma 

431 24.84 8.06 

Başkalarından şefkat 

görmekten korkma 

431 22.82 9.89 

Kendine şefkat 

göstermekten korkma 

431 17.49 15.22 

Verilerin analizi için parametrik test analizlerini yapılması adına iki adet koşul bulunmaktadır. 

Bunlar verilerin normal ve homojen dağılıma sahip olmasıdır (George, 2009). Verilerin normal 

dağılımını test etmek için çarpıklık ve basıklık katsayıları kontrol edilmiş ve -0.89 ile 0.95 arasında 

değer aldığı saptanmıştır. Değerlerin -1 ve +1 arasında olması ile normal dağılımın sağlandığı 

görülmüştür (George, 2009). İkinci şart olan homojen dağılım şartının kontrol edilmesi için levene 

istatistiği hesaplanmıştır. Levene istatistiğinde değerlerin 0.05’ten büyük olması verinin homojen 

dağıldığını göstermektedir. Bu çalışmada alınan sonuçta da bütün verilerin levene testinde 0.05’ten 

büyük değer alarak homojenliği sağladığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre araştırma sorularına uygun 

olarak parametrik testlerden Pearson korelasyon testi ve bağımsız gruplar t testi analizleri yapılmıştır.  

Tablo 3’te bedeni beğenme ve şefkat korkusunun üç alt boyutu olan başkalarına şefkat 

göstermekten korkma, başkalarından şefkat görmekten korkma ve kendine şefkat göstermekten korkma 

cinsiyet açısından incelenmiştir. Şefkat korkusunun üç alt boyutunun da cinsiyete bağlı anlamlı fark 

gösterdiği bulunmuştur. Üç alt boyutta da erkeklerin şefkat korkusu anlamlı olarak kadınlardan daha 

fazla bulunmuştur. Bedeni beğenme açısından cinsiyete bağlı anlamlı fark bulunmamıştır.  

Tablo 3. Betimsel İstatistik Bulguları 

 Erkekler Kadınlar     

 
Ort 

(n=145) 

Ss  Ort 

(n=286) 

Ss df tp 

Bedeni beğenme 42.79 4.60 42.85 4.98 429 -0.11 

Şefkat korkusu       

Başkalarına şefkat 

göstermekten 

korkma 

26.69 7.21 23.90 8.32 429 3.44* 

Başkalarından 

şefkat görmekten 

korkma 

24.66 9.22 21.88 10.10 429 2.78* 

Kendine şefkat 

göstermekten 

korkma 

21.79 15.58 15.32 14.58 429 4.25** 
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*p<0.01, **p<0.001 

Araştırma sorularından bir diğeri olan beden imajı ile şefkat korkusu arasında anlamlı bir ilişki 

olup olmadığını test etmek için pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Tablo 4’te Pearson korelasyon 

analizinin sonuçları gösterilmektedir. Bulgulara göre olumlu beden imajı ola bedeni beğenme ile şefkat 

korkusu arasında anlamlı korelasyon ilişkisi bulunmamaktadır (p>0.05). Şefkat korkusunun üç alt boyut 

korkusunun ise birbirleri ile korelasyon gösterdiği görülmektedir (p<0.05). Bu ilişkiler 0.45 ile 0.71 

arasında değer almıştır. Başka bir ifade ile şefkat korkusu alt boyutu olan başkalarına şefkat gösterme 

korkusu, başkalarından şefkat görme korkusu ve kendine şefkat gösterme korkusu arasında çoklu 

bağlantılılık durumu bulunmamaktadır; ancak bu korkular birlikte artış göstermektedirler.  

Bedeni beğenme ile şefkat korkusu arasında anlamlı bir korelasyon ilişkisi bulunmadığından 

dolayı araştırmanın sorularından olan yordamaya yönelik regresyon analizi uygulanmamıştır. Çünkü 

regresyon analizi ile yapılan yordama ilişkisi ileri düzey ilişki gösteren bir istatistik analizidir. Bu 

çalışmada bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasında anlamlı korelasyon bulunmadığı için 

regresyon testi yapmak uygun görülmemiş ve yapılmamıştır.  

Tablo 4. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 3 4 

1. Bedeni beğenme 1    

2.Başkalarına şefkat 

göstermekten 

korkma 

-.042 1   

3.Başkalarından 

şefkat görmekten 

korkma 

.043 .568** 1  

4.Kendine şefkat 

göstermekten 

korkma 

--.017 .449** .708** 1 

*p<0.01, **p<0.001 

SONUÇ 

Bu araştırmada ruhsal bozukluğa sahip olmayan yetişkinlerin olumlu beden imajı şefkat korkusu 

açısından incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarını tartışmaya yetişkinlerin olumlu beden imajı ile 

(bedeni beğenme) şefkat korkusu arasındaki ilişki sonuçları ile başlanmıştır. Bulgulara göre bedeni 

beğenme ile şefkat korkusu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Literatüre bakıldığında şefkat 

korkusu ile beden imajı problemleri veya patolojisinin ilişkili bulunduğu birçok çalışma bulunmaktadır. 

Kelly ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında kadın üniversite öğrencileri ile aktif kadın yeme bozukluğu 

olan hastalar karşılaştırılmıştır. Bulgulara göre düşük öz-anlayış beden imajını olumsuz etkilemektedir. 

Ayrıca yeme bozukluğu olan hastalarda anlamlı olarak yüksek şefkat korkusu bulunduğu görülmüştür. 

Turk ve Waller’ın (2020) meta analiz araştırmasının bulguları, öz-anlayışın bireylerin beden imajı 

endişeleri ve yeme bozuklukları için oldukça önemli bir değişkendir. Benzer sonuçlar sadece yetişkinler 

için değil, ergenler için de bulunmaktadır. Mendes ve arkadaşları (2022) çalışmalarında ergen kızların 

beden ve yeme üzerine endişelerinin şefkat korkusu ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.   

Kelly ve arkadaşlarının (2014) çalışmasının sonuçları, bu araştırmanın bulgularını 

yorumlamakta kullanılabilmektedir. Araştırmacıların çalışmasında, yeme bozukluğu hastaları ile 

patolojisi olmayan üniversite öğrencileri arasındaki t-testi ve regresyon sonuçları incelendiğinde; öz-

anlayışın her iki grup için de çok önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Ancak, şefkat korkusu bariz 

bir şekilde patoloji olan grupta anlamlı öne çıkarken, patoloji bulunmayan grupta yalnızca yeme 

bozukluğu hakkında endişe boyutunda anlamlı bir yordayıcı olmuştur. Her ne kadar bu bulgulara göre 

şefkat korkusu patoloji olmayan grup için de ele alınabilecek bir değişken olsa da, yeme bozukluğu olan 

grupta önemi bulgularda tekrarlı bir şekilde desteklenmiştir. Bu araştırmanın evreni de ruhsal bozukluğu 

olmayan yetişkinlerdir. Buna göre, şefkat korkusu ve olumlu beden imajı arasında anlamlı bir ilişki 

çıkmamış olması, dışlama kriteri olarak patolojiye sahip bireylerin çalışmaya kabul edilmemesi 

olabilmektedir. Portekizli kadınlar ile yapılan bir başka çalışmada da yeme bozukluğu, dışsal utanç ve 
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şefkat korkusu benzer şekilde ilişkili bulunmuştur (Oliveira ve ark., 2017). Bu sonuçlar yeme bozukluğu 

olan gruplar için şefkat korkusu çalışmaları yapılmasının önemini vurgulamaktadır.  

Bu araştırmanın bir diğer bulgusuna bakıldığında, göre şefkat korkusunun üç alt boyutu için 

de cinsiyete bağlı anlamlı fark görülmektedir. Erkekler şefkat korkusunun üç alt boyutunda da 

(kendilerine şefkat göstermekten, başkalarına şefkat göstermekten ve başkalarından şefkat görmekten 

korkmak) kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek değer almıştır. Alanyazın incelendiğinde ise şefkat 

korkusu, beden imajı ve yeme bozukluğu konularını birlikte incelen birçok çalışmanın kadınlar ile 

gerçekleştirildiği görülmektedir (Kelly ve ark., 2014; Mendes ve ark., 2022; Oliveira ve ark., 2017). 

Şefkat korkusu ve cinsiyeti incelen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bir 

çalışmanın  ANOVA sonuçlarına göre cinsiyet farkı bulunmamıştır; fakat değişkenler arası cinsiyet 

farklarının incelenmesi gerektiği belirtilmiştir (Joeng & Turner, 2015). Timney’in (2020) doktora tezi 

çalışmasına göre ise şefkat korkusu erkeklerde oldukça önemli bir yordayıcıdır. Timney erkekler ile 

yaptığı çalışmasında şefkat korkusu ile depresyon ve anksiyete ile ilişkili bulunmuştur. Burada bir başka 

önemli değişken vardır ki, o da erkek olmanın getirdiği stigmadır. Çalışmada erkek olmanın getirdiği 

etiket (stigma) ile psikolojik stres arasındaki ilişkiyi, kendine şefkat göstermekten korkma ve 

başkalarından şefkat görmekten korkma aracı olarak yordadığı bulunmuştur. Bir diğer çalışmada da öz-

anlayışı düşük olan erkeklerin bir cinsiyet rolü olarak yardım almaya önyargılı oldukları ve kendilerine 

soğuk oldukları bulunmuştur (Booth ve ark., 2019). Bu araştırmanın sonuçları ve alanyazından yola 

çıkarak,  erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı olarak kendilerine ve başkalarına şefkat 

göstermekten ve başkalarından şefkat görmekten korktukları düşünülebilir. Ayrıca konunun pek fazla 

çalışılmamış olması da erkek nüfusun üzerlerindeki toplumsal rol baskısının psikolojilerini olumsuz 

etkileyebileceğini göstermektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, erkeklerin toplumsal rol baskısından 

kurtularak ve şefkatten korkmayarak kendilerini ifade edebilmeleri için, kadınlar gibi erkeklerin de 

şefkate ve yardıma ihtiyacı olabileceğini normalleştirmek adına kitlesel bilgilendirme projelerinin 

yapılması önerilmektedir.   
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Özet 
Öğretim programları, bireysel farklılıklara ilişkin hassasiyetler göz önünde bulundurularak 

yapılandırılmaktadır. 2011’de Suriye’deki iç savaşla başlayan süreçle birlikte başta Türkiye olmak 

üzere pek çok ülkede “göç” kavramı daha çok görünürlük kazanmıştır. 2021 yılında Türkiye, 

zorunlu göç ile gelen mültecilerin en yoğun olduğu ülke durumundadır. Bu itibarla bir milyondan 

fazlası okul çağında olan zorunlu göçle gelmiş çocukların toplumsal uyumu ve eğitimde 

kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkçe Yeterlilikler Çerçevesi’nin sekiz anahtar yetkinliğinden olan sosyal ve vatandaşlıkla 

ilgili yetkinlikler kapsamında “Öğrencilerin kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri Türkçe 

dersinin içermesi; bireylerin toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân 

tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan davranış biçimlerini 

kapsaması hedeflenmektedir.” ifadesi yer almaktadır. Bu durum öğrencilere sunulan eğitim içeriğini ve 

dolayısıyla ders kitaplarını önemli hale getirmektedir. Bu araştırma, işte bu dayanaktan hareketle 2021 

– 2022 eğitim-öğretim yılında kullanılan ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının göç olgusu 

bakımından incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Nitel yaklaşımın benimsendiği araştırmanın verileri doküman analizi ile elde 

edilmiştir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki veriler betimsel analiz tekniğiyle 

çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda; Türkçe kitaplarında göç olgusunun yeterince temsil edilmediği 

ve göç edenlere karşı hak temelli bir yaklaşım benimsenmesinin, kitaplarda göçmenlerin temsilinin 

çeşitlendirilmesinin gerekliliği tespit edilmiştir.  

Mevcut veriler ve eksiklerin tespiti neticesinde ortaokul öğrencilerinin göç 

kavramına ait bilgilerinin artırılması, farkındalıklarının geliştirilmesi, kültürel ve 

kültürlerarası iletişimin sağlıklı gelişmesi için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, kültürlerarası iletişim, ortaokul Türkçe ders kitabı, kapsayıcılık. 

* Bu çalışma, 20-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile 

gerçekleştirilen ana teması “21. Yüzyılda Göç ve Eğitim” olan VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal 

Bilimler Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.  

**Türkçe Öğretmeni, Nilüfer İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu, Nilüfer, Bursa 

 Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, İstanbul, Türkiye, semrasener@gmail.com, semrasener@hotmail.com 

THE PHENOMENON OF MIGRATION IN TURKISH TEXTBOOKS: THE 

EXAMPLE OF SECONDARY SCHOOL 

Abstract 

Curricula are structured taking into account the sensitivities related to individual differences. 

With the process that started with the civil war in Syria in 2011, the concept of "migration" has gained 

more visibility in many countries, especially in Turkey. In 2021, Turkey is the country with the highest 

density of refugees arriving with forced migration. In this respect, the social adaptation of children who 
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have come with forced migration, more than one million of whom are school age, and the development 

of inclusive practices in education emerge as an important need.  

Within the scope of social and citizenship-related competencies, which are among the eight key 

competencies of the Turkish Competencies Framework, the statement "It is aimed to include the 

personal, interpersonal and intercultural competencies of students in the Turkish course; to cover the 

behaviors that will enable individuals to participate effectively and constructively in society and working 

life; and to equip them with features that will solve conflicts when necessary." is included. This makes 

the educational content and therefore the textbooks offered to the students important. Based on this 

basis, this research is conducted to examine the 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks used in 

the 2021-2022 academic year in terms of migration phenomenon. 

The data of the research in which the qualitative approach was adopted were obtained by 

document analysis. The data in the 5th, 6th, 7th and 8th grade textbooks were analyzed by descriptive 

analysis technique. As a result of the study, it was determined that the phenomenon of migration is not 

sufficiently represented in Turkish books and that it is necessary to adopt a rights-based approach 

towards immigrants and to diversify the representation of immigrants in books. 

As a result of the determination of the current data and deficiencies, suggestions were made to 

increase the knowledge of secondary school students about the concept of migration, to develop their 

awareness, and to develop cultural and intercultural communication in a healthy way. 

Keywords: Migration, intercultural communication, secondary school Turkish textbook, 

inclusiveness. 

1. GİRİŞ 
“Türkiye, başlıca sebep olarak 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla dünyada en çok 

mültecinin yaşadığı ülke haline gelmiştir. 2016 yılında Türkiye’de bulunan Geçici Eğitim Merkezlerinin 

kademeli olarak kapatılma kararı alınmış ve Suriyeli öğrenciler devlet okullarına yönlendirilmiştir. 

Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların en az 1,8 milyonunun çocuk, çocukların bir milyondan fazlasının 

ise okul çağında olduğu bilinmektedir” (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022). 

Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan ve bir milyondan fazlası okul çağında olan zorunlu göçle 

gelmiş çocukların toplumsal uyumu ve eğitimde kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi önemli bir 

ihtiyaçtır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) zorunlu göçle gelen öğrencilerin katılımı için “kapsayıcı 

eğitim” yaklaşımını önermektedir. 

2016’da MEB ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen Kaliteli Kapsayıcı Eğitim Projesi’nde 36.412 

öğretmene eğitim verilmiş, “Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Çalışma” başlıklı modül üretilmiş ve 

“Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı” (Öztürk, 

2017)yayımlanmıştır. Yayında, Türkiye’nin sınır komşusu olma sebebiyle komşu ülkelerde yaşanan iç 

savaş sonucu  “açık sınır uygulamasıyla milyonlarca yabancı uyruklu insanı misafir etmiş” olduğu ve 

bu durumun, eğitim sisteminin “yabancı uyruklu öğrencilerin eğitime etkin katılımını sağlamak 

amacıyla daha kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilmesini zorunlu kıldığı” (Öztürk, 2017) belirtilmektedir. 

Kapsayıcılık, modül kitabında şöyle tanımlanmıştır: “Okullarda dezavantajlı öğrencilerin önündeki 

engelleri kaldırmak için içeriğin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, stratejilerinin vb. sistematik bir 

reform anlayışı çerçevesinde geliştirilmesi durumudur. Böylece tüm öğrencilere ihtiyaçları 

doğrultusunda katılımcı, eşit ve adaletli bir öğrenme deneyimi sunmak amaçlanır” (T.C. MEB Öğretmen 

Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2018).  Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 yılı itibarıyla ders 

kitaplarında “zorunlu göçle gelenler” konusuna yer verilmesini hedeflemiştir.  “Yenilenen 

Müfredatlarda Yapılan Başlıca Değişiklik, Yenilikler ve Yenilemeler” başlığı altında verilen “Müfredat 

uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı (inclusive) ve özeni/hassasiyeti koruyucu olmaya 

odaklanılmış, bu sebeple müfredat uygulanırken farklılıkları olan öğrenciler için gereken esnekliğin 

gösterilmesi; öğrencilerin sosyoekonomik, kültürel, bireysel, düşünsel vb. farklılıkları, talep ve 

beklentileri doğrultusunda etkinlikler hazırlanması ve planlaması öngörülmüştür” (Talim ve Terbiye 
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Kurulu Başkanlığı, 2017) ifadesi de değişen müfredatın kapsayıcılık konusunda düzenlemeleri 

içerdiğini anlatmaktadır. 

Kapsayıcılık temelli olarak göçle gelenlerin temsilinin sağlanmasında ders kitapları hem uygun 

örnek olması hem de ulaşılabilir olması yönüyle; öğrencilerin gelişim özelliklerini, dersin amaçlarının 

ve konunun içeriğini doğru şekilde iletebilir. Ders kitapları ders kitaplarından daha fazlasıdır. Ders 

kitapları bir ülkedeki resmi söylemin belgesidir. Ders kitapları, öğrencilerin yaşanan olayları 

anlamlandırabilmeleri ve birlikte yaşamı tahayyül edebilmeleri için önemli araçlardır. Bu açıdan ders 

kitaplarında yer alan içeriğin dikkatli incelemeler sonucunda hazırlanması gerekmektedir. 

Türkçe dersinde metinler yoluyla Türkçenin dört temel dil becerisi; okuma, dinleme, yazma ve 

konuşma becerileri kazandırılmaktadır. Bu nedenle metinlerin seçimi çok önemlidir. Ders kitaplarına 

alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden, edebî ve kültürel değer taşıyan metinler 

alınmaktadır. 

 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2019)  öğrenci yeterlilikleri Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik belirlemekte ve 

tanımlamaktadır. Sekiz anahtar yetkinliğin altıncısı sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerdir. 

“Bu yetkinlikler kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin 

farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; 

gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini 

kapsar. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara 

ilişkin bilgiye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni hayata tam olarak 

katılmaları için donatmaktadır” (MEB, 2019). 
“Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema 

işlenmesi öngörülmüştür. 

 Bu temalardan; birey ve toplum teması ve vatandaşlık temalarının konu kapsamının göç 

olgusuyla ilişkili kavramları içerdiği görülmüştür. 

Birey ve Toplum Teması: ana dili, adalet, barış, bireysel farklılıklar, çok dillilik, çok kültürlülük, 

dayanışma, devlet, dezavantajlı gruplar, empati, eşitlik, farklılıklara saygı, gurbet, haram, hayat 

becerileri, helal, hukuk, hükümet, iktidar, kardeşlik, kent kültürü, komşuluk ilişkileri, kul hakkı, kültürel 

farklılıklar, küreselleşme, medeniyet, meslekler, misafirperverlik, selamlaşma, siyaset, sosyal içerme, 

sosyokültürel farkındalık, toplumsal kurallar, vatandaşlık, zaman yönetimi vb. 

Vatandaşlık Teması: adalet, alın teri, çalışma, emek, eşitlik, göç, göçmenlik, görev bilinci, 

hukukun üstünlüğü, iş birliği, mültecilik, özgürlük, paylaşma, sorumluluk, üretme, vergi bilinci vb. konu 

önerilerini içermektedir. 

2017 yılında taslak şeklinde hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) ilk olarak 1. ve 5. sınıflarda uygulanmış, 2018 yılının Ocak ayında üzerinde 

yapılan son değişikliklerden sonra 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren bütün sınıflarda 

uygulanmaya başlanmıştır. Programda “bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir 

yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması 

hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir” (MEB, 2018). 

Çalışmanın amacı ve önemi; 

       Türkçe Dersi Öğretim Programı 2018 yılında güncellenip yenilenmiştir. 2018 - 2019 yılı itibarı ile 

uygulamaya konulmuştur. Araştırmada, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında ülke genelinde kullanılan, 

6 ortaokul Türkçe kitabı incelenmiştir. Bu kitaplar 2018 ve sonrasında 5 yıl süre ile ders kitabı olarak 

kabul edilmiş kitaplardır. Bu araştırma, göç olgusunu ele alınış biçimi 2018’de değişen Türkçe öğretim 

programına göre hazırlanan güncel ve kullanımda olan ders kitapları üzerinden yapılmıştır. 

Bu araştırma, ortaokul Türkçe ders kitaplarında göç olgusunun nasıl yer bulduğunu ortaya 

koymayı hedeflemektedir.  

Araştırmanın cevap aradığı soruları şu şekilde sıralamak mümkündür:  
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1. Güncellenip yenilenmiş olan (2018) Türkçe Öğretim Programına göre düzenlenen Türkçe ders 

kitapları zorunlu göçle gelenleri kapsayıcılık temelli olarak ele alıyor mu? 

2. Ortaokul Türkçe ders kitaplarında göçe dair unsurlar ne şekilde yer almakta, ne tür mesajlar 

vermektedir? 

3. Ders kitaplarındaki temsiller, karşılıklı toplumsal uyumu sağlayabilecek nitelikte midir? 

4. Ortaokul Türkçe ders kitaplarında göçe dair unsurlara yeterli düzeyde yer veriliyor mu? 

5. Devlet dili olarak göç olgusu ders kitaplarına nasıl yansımıştır? 

2.YÖNTEM 

“Araştırmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

tekniklerinden doküman taraması/doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel 

araştırma yönteminde kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analizde 

amaç, doküman taramasıyla elde edilen bulguların yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulmasıdır” 

(Yıldırım, 2016).  

Verilerin Toplanması  

Çalışmada, verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. 

“Doküman analizi, “araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren materyallerin 

analizinde” tercih edilen bir yöntemdir” (Yıldırım, 2016, s. 189). Bu doğrultuda araştırma sürecinde şu 

aşamalar izlenmiştir:  

a) Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün EBA sistemi üzerinden 

paylaştığı, MEB ve özel yayınevleri tarafından hazırlanan ve 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında ders 

kitabı olarak okutulan 5, 6, 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları belirlenmiştir.  

b) Belirlenen kitaplardan aşağıda Tablo 1’de verilen kitaplardaki metinler incelenmiştir. 

c) Metinlerde işlenen göç olgusu ile ilgili veriler incelenerek fişlenmiştir.  

d) Fişleme işleminden sonra araştırmanın problem sorularına cevap aranmıştır. Verilerin 

işlenme sıklığı belirlenerek tablolar hâlinde sunulmuştur. 

Verilerin Analizi Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. “Betimsel 

analiz, kavramsal yapının önceden açık bir biçimde belirlendiği araştırmalarda kullanılan bir veri analiz 

tekniğidir” (Çepni, 2012, s. 172). Tespit edilen veriler ışığında yapılan “betimlemeler açıklanır, 

yorumlanır ve neden-sonuç ilişkileri irdelenir” (Yıldırım, 2016, s. 224). Ortaokul düzeyinde; 5. 

sınıflarda bir, 6. sınıflarda iki, 7. sınıflarda iki, 8. sınıflarda bir olmak üzere toplam 6 kitap incelenmiştir. 

İncelenen kitaplar, aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 1. İncelenen Kitaplar 

Sınıf Düzeyi Yayınevi  Hazırlayanlar  

5.SINIF 
ANITTEPE 

YAYINCILIK 

Şule ÇAPRAZ BARAN – 

Elif DİREN 

6. SINIF MEB 
Nihal ERTÜRK Seray 

KELEŞ Damla KÜLÜNK 

6. SINIF MEB  
S. CEYLAN K. DURU G.  

ERKEK M. PASTUTMAZ 

7. SINIF MEB  (Ahmet AKGÜL….) 

7. SINIF MEB 
Tolga KIR Emine 

KIRMAN Seda YAĞIZ 

8. SINIF MEB 
Hilal ESELİOĞLU 

Sıdıka SET Ayşe YÜCEL 
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İncelenen ders kitaplarında göç olgusu aranmış, bulgular frekans değerleri üzerinden 

yorumlanmış, mevcut eksikliklere dikkat çekilmiştir.  

Tablo 2. Göç Olgusuna Dair Tespitler 

Sını

f  Düzeyi 
Yayınevi 

Hazırlaya

n  

Tem

a Sayısı 

Topla

m  Metin 

Gö

ç Olgusu 

5. 

sınıf 

ANITTEP

E YAYINCILIK 

Şule 

ÇAPRAZ BARAN 

– Elif DİREN 

8 40 3 

6. 

sınıf 
MEB 

Nihal 

ERTÜRK Seray 

KELEŞ Damla 

KÜLÜNK 

8 40 3 

6. 

sınıf 
MEB  

S. 

CEYLAN K. 

DURU G.  ERKEK 

M. PASTUTMAZ 

8 40 2 

7. 

sınıf 
MEB  

(Ahmet 

AKGÜL….) 
8 40 6 

7. 

sınıf 
MEB 

Tolga KIR 

Emine KIRMAN 

Seda YAĞIZ 

8 40 1 

8. 

sınıf 
MEB 

Hilal 

ESELİOĞLU 

Sıdıka SET Ayşe 

YÜCEL 

8 40 5 

 

Ortaokul Türkçe ders kitaplarında göç olgusuna dair tespit edilen bulgular aşağıda sunulmuştur:  

3. BULGULAR 
5. SINIF ANITTEPE YAYINCILIK Şule ÇAPRAZ BARAN – Elif DİREN 

“Okland Adası” metni s. 79 “Dünyanın dört bir yanından göçmenler, iş ve eğitim fırsatı 

bulmak için Okland’a geliyorlar. Günümüzde Maorilerle bu göçmenler, el birlik olup Okland’ı Güney 

Pasifik Adaları’nın en güzel, en rahat kenti konumuna getirmeye çalışıyorlar” (Çapraz Baran, 2021) 

Kültürler arası etkileşimin önemi anlatılmış, göçmen ile yerli halkın uyumlu beraberli ile adanın 

yaşamak için güzel bir yer haline geldiği vurgusu olumlu bulunmuştur. Birlikte yaşamı tahayyül 

ettirmektedir. 

Vatandaşlık Teması s.160: Tema sonu değerlendirme sorularında yer alan “Göçmenlerin hali 

içler acısı” (Çapraz Baran, 2021) ifadesi zorunlu göçle gelenleri homojen bir grup olarak ele almaktadır. 

Göçle gelenler tüm ders kitaplarında homojen olmayan, kalıpyargı oluşturmayan, «zorunlu göçle 

gelenler» işaret edilmeden varlık göstermelidir. Metin görsellerinde imgelenirken farklılıklar değil, 

ortaklıklar ön planda olmalıdır. 

“Tavşan ile Kaplumbağa” dinleme metni etkinliklerinde s. 185: “Göçmen kuşlar havaların 

ısınmasıyla yurdumuza dönmeye başlıyor” (Çapraz Baran, 2021) ifadesi göçün sadece insanlarla ilgili 

bir kavram olmadığı farkındalığı açısından önemlidir. 

6. SINIF MEB Nihal ERTÜRK  - Seray KELEŞ -  Damla KÜLÜNK 

“Memleket İsterim” metni s.23: “Memleketinizden ayrılıp başka ülkede yaşamak zorunda 

kalsaydınız neler hissederdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız” (Ertürk, 2021) 

Sorusu yer almış empati temelli olarak ülkesinden başka ülkelere zorunlu olarak ya da olmayarak göç 

eden insanların yerine kendilerini koymaları beklenmektedir. Buradaki sorun; Türkiye’de eğitim, göç 

yoluyla Türkiye’ye gelen ve anadilleri farklı öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 
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öğrencilerle birlikte “aynı okullarda”, “aynı sınıflarda” ve “aynı öğretmenler” ile eğitim ve 

öğretim görmesi nedeniyle çok kültürlü bir görünüm almaya başlamıştır. Burada empati 

yapması beklenen öğrencilerin bir kısmı zaten bu durumu yaşayan öğrencilerdir. Uygun okul 

ve sınıf ortamları, ders içerikleri ve müfredat, öğretmen eğitimleri, veli-öğrenci uyum 

programları ve yabancılar için Türkçe eğitimleri gibi konularda çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. Yeterliliklerin artırılması bir arada yaşadıkları ve eğitim – öğretimde 

bulundukları gerçeği üzerinden değerlendirilmelidir. Farklılıklar değil, ortaklıklar üzerinde 

durulmalıdır. 

“Kâmil” metni s.106: İçerik olarak oldukça problemli görülmüştür. Kâmil, evsizdir. 

Çevredeki insanların yardımı ile tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kâmil, bazılarının dışladığı, 

korktuğu, görmezden geldiği; bazılarının da destek verdiği, yardım ettiği bir karakterdir. Kâmil 

karakteri ile zorunlu göçle gelenler arasında ortaklık kurulduğu metnin bağlamındaki sorularda, 

göç idaresince yayınlanan ve reklam filmi diye tabir edilen video filmi aracılığı ile “Mazlumun 

umudu ol.” denilerek ülkemize zorunlu göçle gelenler işaret edilmiştir. Reklam sözcüğü Türk 

Dil Kurumu’nun resmi sitesinde; 1. İsim: bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle 

sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol; 2. İsim: Bu amaç için kullanılan yazı resim, film 

vb. olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu bir kamu spotudur. Zorunlu göçle gelenler oldukça 

uzun bir süredir (2011-2022…) ülkemizde ikamet etmektedir. Bu sebeple hala mazlum ve 

ihtiyaç sahibi olarak temsil etmek ve ev sahibi ülke olarak umut olmak toplumsal bir sorumluluk 

yüklemektedir. Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan göçmenlerle beraber yaşam 

konusunda yeni bir bakış açısı geliştirilmelidir, birlikte yaşamı kolaylaştırıcı kalıcı politikalar 

üretilmesi zorunluluğu meydana gelmiştir. “Ülkemizdeki zorunlu göçle gelenler ülkemizde 

misafir olarak değerlendirilmemeli, birlikte yaşamı mümkün kılmaya yarayacak temsiller 

aranmalıdır. Hiyerarşik bir; “Umut olalım, bize de bu yakışır.” ifadesi her birinin olağan 

dezavantaj olduğu homojen bir topluluk algısını pekiştirmektedir. Görseldeki çocuğun yüzünün kirli ve 

gülümsemeden resmedilmiş olması, mültecilerin “mazlum” olduğu algısının bu örnekle desteklendiği 

şeklinde yorumlanabilir. Ders kitaplarında mültecilerin “yardıma muhtaç”, “mazlum” ve “üzgün” 

bireyler olarak temsil edilmesi ülkemizde uzun süredir yaşayan ve dört milyonu aşkın mültecinin farklı 

deneyimlerini yansıtmamakta ve gerçeklerle örtüşmemektedir. Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan birçok 

mülteci vardır fakat orta ve üst sınıftan, iş yeri sahibi olan, eğitim düzeyi yüksek, sanatçı, mühendis vs. 

birçok mülteci de vardır. 2011 yılında başlayan süreçle “geçici koruma statüsünde olanlar” 2022’ye 

geldiğimizde halen aynı şekilde tek tip “muhtaçlık” temelli temsil edilmesi, mültecilere karşı olumsuz 

bir kalıpyargının oluşmasına yol açmaktadır. Kalıpyargılar, insanların zihninde belirli gruplarla ilgili 

şekillenen ortak resimdir. Kalıpyargıların sebebi toplumsal grupların medyada, filmlerde, ders 

kitaplarında tek tip şekilde resmedilmeleridir. Aynı şekilde ders kitapları da mültecilere yönelik yaygın 

olan “yoksul”, “mazlum”, “eğitimsiz” kalıpyargısını güçlendirmektedir. Kalıpyargılar önyargılarla ve 

ayrımcılıkla doğrudan ilişkilidir. Başka bir deyişle ayrımcılığın sebeplerinden biri de insanların 

zihinlerine yerleşen kalıpyargılardır. Dolayısıyla kitaplarda mültecilerin temsili çeşitlendirilmeli, 

mevcut kalıpyargılar sorgulanmalıdır. Bunun için ders kitaplarında mültecilere yönelik kalıpyargılarla 

örtüşmeyen, meslek sahibi, eğitimli, bir sanat icra eden vb. karakterlere de yer verilmelidir. Toplumsal 

uyum ve kapsayıcılık yaklaşımı doğrultusunda, mültecilerin toplumsal hayata katıldığı, iş hayatı, kültür-

sanat vb. bağlamlarda görünür olduğu çeşitli hikâyelere ve temsillere yer verilmelidir” (Öğretmen Ağı 

ve Seçbir Ortak Yayını, 2022). Zorunlu göçle gelenlere dair, olumlu deneyimlerinin paylaşıldığı 

örneklerin sayıca artırılmasına ve kapsamlarının genişletilmesine ihtiyaç vardır. 

“İklim Değişikliği ve Toplum” metni s. 206: Göçün birçok nedeni olduğunu düşündürmesi; 

küresel ısınma, çevre felaketleri, kıtlık gibi olayların da göçe sebep olabileceğini işaret etmesi ve göç 

türlerini çeşitlendirmesi bakımından olumlu bir örnek olarak değerlendirilmiştir. Göç Eden İnsanlar 

“Seller ya da çölleşme nedeniyle topraklar yaşanamaz hâle gelecek olursa, bu bölgelerde yaşayan 

insanlar, göç etmek zorunda kalacak. Bu da tarihteki en büyük kitle göçüyle sonuçlanabilir. Komşu 

ülkeler, bu kadar çok insanın topraklarına rahatça yerleşip kendi gıdalarını yetiştirmelerine büyük 
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ihtimalle izin vermeyecekler. Mülteciler kamplara sığınacak ve çok kötü şartlar altında, sağlıklı ve 

hijyenik koşullardan uzak, çok az gıda ile ve yapacak hiçbir şeyleri olmadan, dışarıdan gelecek 

yardımlarla yaşamaya muhtaç kalacaklar” (Ertürk, 2021). 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 

Dair Cenevre Sözleşmesi Madde 1’de mülteci kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: “İşbu Sözleşmenin 

amaçları bakımından “mülteci kavramı” 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve 

ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut 

tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 

dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa uygulanacaktır” (Cenevre'de 

1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin tasdiki 

hakkındakanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu, 1951). Mülteci kavramını zulmün içeriğini 

tanımda ifade edilenler ile sınırlandırmaktadır fakat çağımızın sorunları olan tarımsal kuraklık, sel, 

çölleşme, deniz suyunun yükselmesi, gıdaya ulaşamama gibi sorunlar mültecilik kavramını 

genişletmiştir. İklim mülteciliği kavramı ortaya çıkmıştır. Dünya Afet Raporu, “143 milyon insanın 

önümüzdeki 50 yılda mülteci durumuna düşeceğini söylüyor” (https://www.kizilay.org.tr, 2020).  

6. SINIF MEB S. CEYLAN, K. DURU, G. ERKEK, M. PASTUTMAZ. 

“Vermek Çoğalmaktır” metni s. 108: Bu metin, özellikle de etkinliklerde yer alan ifadeler, 

görseller ve verdiği mesajlar açısından hak temelli bulunmamıştır. Son derece yanlış mesajlar 

içermektedir., İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan «Güvenli alan herkes için haktır.» 

Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. 

(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, madde 14) ifadesine uygun olarak hak temelli bir bakış açısıyla 

verilmemiştir. İnsan hakları açısından olumsuz bir örnek olarak görülmüştür. Metinde temsile yönelik 

öncelikli sorun,  mültecilerin homojen bir grup olarak, “yoksul”, “mazlum” ve “yardıma muhtaç” şekilde 

temsil edilmeleridir. Kitaplardaki birçok örnekte göçle gelmiş olma bir dezavantaj olarak aktarılmakta, 

mültecilerin “acınası ve merhamet edilesi”, “aciz” ve “mazlum” bireyler olduğuna ilişkin bir algı 

yaratılmaktadır. 111.  sayfada yer alan ve ülkemize göç etmek zorunda kalan kişileri “mazlum” olarak 

tanımlayan yardım kampanyası örneğidir. “Bu örnekte, ülkemize göç etmek zorunda kalanlara yardım 

toplamak için yürütülmüş bir yardım kampanyasının, üzerinde “Mazlumun umudu sen ol.” sloganı yer 

alan afiş paylaşılmıştır. Afişteki görselde “mazlum” bir şekilde kameraya bakan bir çocuk aşağıdan elini 

uzatmakta, yukarıdan bir “yardım eli” de çocuğa uzanmaktadır. Bir grubun başka bir gruba umut olması 

ve yardım etmesi, göçmen olan ve olmayan gruplar arasındaki hiyerarşik algıyı pekiştirebilir; görseldeki 

ellerin konumu ise bu hiyerarşik algının sembolü olarak yorumlanabilir. Bu örnekle, mültecilere karşı 

acıma duygusu pekiştirilerek empati yapılması hedeflenmektedir” (Öğretmen Ağı ve Seçbir Ortak 

Yayını, 2022). “Yardım eden-yardım alan” hiyerarşisi yerine, dayanışma gösteren insanların 

hikâyelerine, her iki tarafın da birbirine katkısına, göçün aynı zamanda kültürel zenginliğe hizmet 

ettiğine vurgu yapılmalıdır. 

“Ana Dili” metni s. 186: Türk dilinin güzelliği ve ana dilimize methiye yapılmıştır. Türkçenin 

diğer dillerden etkilendiğinin vurgusu yapılmıştır. Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin de bulunduğu 

bir sınıfta kapsayıcılık bakımından konunun daha evrensel temellere dayandırılarak da anlatılabileceği 

değerlendirmesinde bulunulmuştur. Aynı metne ait etkinliklerde s. 191: “Yıllardır yabancı bir ülkede 

yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine, ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir 

mektup yazınız” (CEYLAN, 2021) ifadesi ile göç gerçeğini yaşayanlarla empati kurdurulmaya 

çalışılmıştır. Empati becerisi çocukların yaşadıkları toplumu anlamlandırmalarını, diğer insanlarla 

olumlu ilişkiler kurmalarını sağlayabilir. Ancak bunun için öğrencilerin belirli bir bilişsel düzeyde 

olmaları, olayları belirli bir bağlam ve anlatı içinde algılayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri gerekir. 

Metnin bu bağlamda güçlü anlatısının olmadığı düşünülmektedir. Ana dilimizin diğer dillerden 

üstünlüğü üzerinde durulmuştur.  

7. SINIF MEB (Ahmet AKGÜL….) 
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“Barış MANÇO” metni s.64 : “Ülkemizin köklü ailelerinden Mançozade ailesine mensuptu. 

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Rumeli’ye yerleştirilen ailelerdendi. 

Yıllarca Selanik’te yaşayan Mançozadeler 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte İstanbul’a döndüler” 

(Akgül, 2021). Barış MANÇO’nun hayatı anlatılırken Osmanlı Devleti’nin iskân politikası ile göç eden 

sonrasında tekrar ana vatana göç eden aileler olduğu ifade edilmiştir. Göçün pek çok sebebinden biri 

olarak görülmektedir. Göçün farklı nedenlerinden biri vurgulanmıştır. İnsanın hayatta öğrenmesi 

gereken tek dil tatlı dil, diyen Barış MANÇO’nun pek çok şarkısı “Yunanca, Bulgarca, Arapça, Farsça, 

Kürtçe, Japonca, İbranice, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçeye” çevrildi. Yurt dışında binlerce kişinin 

katıldığı dev konserlere imza attı. Tatlı dil üzerinden sınırları kaldırmış, tüm dünyanın gönlünü fethetmiş 

bir değer olduğu vurgulanmıştır. Birlikte yaşamı kolaylaştıran karşılıklı toplumsal uyumdur. Dinleri, 

ırkları, dilleri farklı olan insanlar bile ortak ilgilerle, müziğin birleştiriciliği ile bütünleşir iletisi 

verildiğinde güzel bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Türk Mutfak Kültüründe Kahve” metni s. 95: Türkiye’de kahve yetişmemesine rağmen 

neden dünyaca ünlü “Türk kahvesi” üzerinden göç edenin sadece insanlar ve hayvanlar olmadığı 

kültürel etkileşim yoluyla lezzetlerin de göç ettiği birbirinden etkilendiği vurgusu yapılmıştır. “Kahve 

Yemen’den önce Mekke ve Medine’ye ve 15. yy. sonunda ise İslam gezginleri tarafından İran, Mısır, 

Türkiye ve tüm İslam dünyasına yayılmıştır. Kahvenin Arabistan’dan Batı’ya açılımı Osmanlı üzerinden 

olmuştur bu yüzden de Avrupalılar kahveyi Türk içeceği olarak adlandırmışlardır” (Akgül, 2021) 

Toplumların etkileşiminden ortaya çıkan güzelliklere vurgu yapılmıştır. “Kültür” denen olgunun sürekli 

değişen, tarih boyunca göçlerle şekillenen dinamik bir yapı olduğu vurgulanmalıdır. 

“Muhacir Osman” serbest okuma metni s. 120: Göç ana vatana dönüp muhacir olmaktır 

bazen… Memleketine döndüğünde uyum sorunu yaşayan bir insanın yaşamı anlatılmıştır. “Bakıyor; o 

bildiğim benim pek yakından tanıdığım Osman Aga ile bu Muhacir Osman arasında bir türlü bir 

benzerlik, bir yakınlık bulamıyordum. Güçlüydü, açık elliydi. Alabildiğine de şendi. Çayır biçmede, bağ 

bellemede, odun kesmede onun üstüne yoktu. Birinin çalışkanlığını mı övecekler; tıpkı Uzunların 

Osman, derlerdi. Ramazan’da, bayramda davul mu çalınacak; bunu Osman Aga’dan başka becerecek 

birini kimse düşünmezdi. Hele “Bu Ramazan davulu yine Uzunların Osman çalacak.” dediler miydi biz 

çocukların bayramı olurdu. (…) O günlerde ara sıra Osman Aga’dan da haber alıyorduk. Bütün 

arkadaşları birer iş güç sahibi oldukları hâlde o daha belli başlı bir işe tutunamamıştı. Dilini de 

düzeltmiyormuş hiç. Burada nasıl konuşuyorsa orada da öyle konuşuyormuş. Bu konuşması yüzünden 

herkes “Muhacir Osman” diyormuş kendisine. O gülermiş buna. “Olsun be!” dermiş” (Akgül, 2021). 

Göçle gelenlerin yaşadıkları toplumda kabul görmemesiyle ilgili örnekler verilmiştir.  

“Lavanta Kokulu Köy” metni s. 209:  “Kıraç ve susuz arazileri yüzünden yıllar önce göç 

vermeye başlayan Kuyucak köyünün kaderi bugün lavanta ile tersine dönüyor” (Akgül, 2021) İç göç 

kavramı üzerinde durulmuş, göç olgusunun bir ülkenin kendi sınırların içinde çeşitli sebeplerle meydana 

gelebileceği ortaya konulmuştur. Ülkemizde de yaşanan iklim göçmenliğini örneklemiştir. 

“Yıldırım Sesli Manasçı Doğa ve Evren” serbest okuma metni) s.218: “Dünya kuruldu 

kurulalı böyledir bu. Vakti gelince ne daha evvel ne daha sonra göçmen kuşlar uzun bir yolculuğa çıkar. 

Tabiatta her şey değişmez bir kural ve düzene göre yaratılmıştır. Kuş dizileri kuzeye doğru uçarlar. 

Orada, büyük ırmakların kenarında, geleneksel yuvalarında yavrularını dünyaya getirirler” (Akgül, 

2021) Göç kavramı üzerinden canlıların yaşam döngüsü anlatılmıştır. Göçmek sözcüğünün 

kültürümüzde dünya hayatının bitmesi olarak da kullanımına çağrışım yapılmıştır. 

“Moena Türk Köyü” metni s. 237: Savaş nedeniyle başka ülkelerde kalmış, esir düşmüş 

vatandaşlarımız da olmuştur. Ülkeler arasındaki kültürel etkileşimin, toplumların birbirine bakış açısını 

değiştirdiğini göstermesi bakımından farklı kültürlerin karşılıklı uyumuna güzel bir örnektir. 

7. SINIF MEB Tolga KIR - Emine KIRMAN - Seda YAĞIZ 
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“Ana İşsiz Kalınca” metni s.20: Metinde Almanya’ya göç etmiş gurbetçi bir aileye yer 

verilmiştir. Dil bilmemenin, farklı bir kültürden gelmenin sıkıntılarına yer verilmesi göçle gelenlerin 

yaşadığı problemlere empati geliştirecek şekilde ele alınmıştır. Metnin kahramanı olan çocuğun okul 

hayatından bahsedilirken “Yöneticiler de onun arkasını aramıyorlardı. Atıl, beni istemedikleri apaçık 

ortada. Okula gitmeyen Alman çocukların ailelerine hemen mektup yazıyorlarmış. Beni arayıp soran 

yok. Köydeyken bu şekilde okuldan kaçsam öğretmenim peşimi bırakmazdı diye içleniyordu.” Göçmen 

olmanın dezavantajlarından bahsedilmiş bir anlamda normalleştirilmiştir. “Atıl’ın ilk günlerdeki 

heyecanı yerini mutsuzluğa bırakır. Bu nedenle okulunda uyum problemi yaşar ve başarılı olamaz” (Kır 

T., 2021). Kültürel uyum probleminin sonuçlarından biri olan okul terki de burada yer almıştır. 

Etkinlikler için kapsayıcılık, kültürel farklılık, toplumsal uyum, kültürler arası etkileşim, empati gibi 

kavramların işlenebileceği bir metin olması sebebiyle ele alınış biçimi zayıf bulunmuştur. Ekonomik 

refahlığın insanın mutlu olması için yeterli olmadığı kabul gördüğü ve alıştığı çevrede olmanın insanda 

yaşam tatmini sağladığına değinilmiştir. Memleketinden uzakta olmanın verdiği sıkıntıların, dünyanın 

pek çok yerinde aynı olabileceğine yönelik öngörü oluşturulmuştur.  

8. SINIF MEB Hilal ESELİOĞLU -  Sıdıka SET -  Ayşe YÜCEL 

“Bayrağımızın Altında” metni s. 46: Savaşlarda kaybedilen vatan topraklarıyla beraber Türk 

nüfusu bayrağımızın altına doğru göç etmiştir. Savaş nedeniyle yaşanan bir göç olgusuna yer verilmiştir. 

“İstanbul’la Hasbıhâl” serbest okuma metni s.172: “Ah İstanbul! / Göç yağmurlarıyla 

sulanan toprağın / Çocuklarıyız biz” (Eselioğlu, 2021) ifadesi ile yüz yıllardır Anadolu farklı kültürlerin 

bir arada yaşamakta olduğu vurgulanmıştır. Göç yolları üzerinde bulunan jeopolitik konumu sebebiyle 

hedef ülke ya da transit ülke olmuştur, göç kültürümüzde olağan bir durumdur.  

“Göç Destanı” metni s.178: “…. memleket felaketten kurtulamadı. Halk, rahat yüzü görmedi. 

Irmaklar kurudu. Göllerin suyu tükendi. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu. Nihayet Bugu Han’ın 

çocuklarından bir başkası yurda hakan seçildi. Onun zamanında memleketteki ehlî, vahşi bütün 

hayvanların, bütün kuşların, bütün çocukların hatta bütün cansızların “Göç! Göç!” diye derin üzüntüyle 

bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi işarete (bu ilahî emre) uyarak toplandılar. Yurtlarını bırakıp 

göçmeye başladılar” (Eselioğlu, 2021). Savaşlar ve afetler tarih boyunca göçe sebep olmuştur. Göç 

Destanı’nın anlatısıyla toplumlar için göçün doğal bir süreç olduğu ve yaşam sürdükçe devam edeceği 

bilinci oluşturması sebebiyle başarılı bulunmuştur. Destan aracılığı ile göç edenin yerine kendisini 

koymaya yönelik etkinlikler de yer almaktadır. Bu metin bağlamında verilen misafirlik kavramı göçmen 

ve misafir kavramlarının bir arada bulunması yönüyle yanlış çağrışım yapması mümkündür. Misafirlik 

kavramı toplumsal hayatta “geçicilik-sınırını bilme-haddini bilme” anlamına da gelen olumsuz vurgular 

barındırabilmektedir. Ayrıca bu tabir, Türkiye’deki geçici koruma statüsündeki nüfusun hukuksal 

statüleri ile de uyuşmamaktadır. 

“Haritada Bir Nokta” metni s.252: Bu metin hak temelli bir yaklaşım içermesi; yerli olan ile 

sonradan geleni karşılaştırması ve eşit işe eşit ücret verilmesi gerekliliğine vurgu yapması yönüyle 

önemli değerler içermektedir. Yeni gelen ile yerli olan kişinin birbirine göre üstünlüğü olmaması 

gerektiğinin altı çizilmiştir. Haksızlık karşısında ses çıkarmayan bir kişinin gözünden anlatılan metinde 

haksızlıklara karşı haklıya destek vermenin erdemini de ifade etmiştir. Horlanan, dışlanan, gelmeseymiş 

denilen kişinin yaşadığı durum ve bu duruma seyirci olmak anlatılmıştır. “Göçle gelenlerin işverenlerce 

sigortasız, sosyal güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılması haksız kazanç elde etmelerine yol açmaktadır. 

Minimum ücretten yaklaşık üçte bir oranında daha düşük ücrete çalıştırılan göçmen işçiler, yaşanan 

geçim sıkıntısı sebebiyle çocuklar dâhil tüm aile bireyleri çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum 

Türkiye’deki çocuk işçiliğinin artmasına neden olmaktadır” (Kutlu, 2015). 

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metni s.268: Balkan Savaşları sonrası yaşanan mübadele ile ata 

vatanı bırakılarak ana vatana göç edilmiştir. Mübadillerin göğüs gerdiği zorlukları, sevdaları, umutları 

ve doğdukları yerleri istekleri dışında terk etmelerinin anlatıldığı bir metindir. Zorunlu göçle ana vatana 
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dönüş, alıştıkları düzenden vatan bildikleri yerlerden ayrılmanın yarattığı hisler ve kayıplar anlatılmıştır. 

Rum ve Türk ailelerinin birbirlerine yaklaşımlarına yazarın bakış açısı birlikte yaşamın ve toplumsal 

uyumun gerçekleştiğini düşündürmektedir. “Geçimleri iyiymiş. Birbirlerinin düğünlerine gidip 

eğlenirlermiş” (Eselioğlu, 2021). Karşılıklı kültürel uyuma güzel bir örnektir. Aşağıda 2017 yılı itibari 

ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Etkinlik 

sorularındaki grafik göç kavramı ile ilgili olarak yanlış algılara sebep olabilecek niteliktedir. “2017 yılı 

itibari ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir.” 

ifadesi bulunmaktadır. Göç İdaresi’nin Ağustos 2022 verilerine göre Türkiye’deki 3 milyon 652 bin 813 

Suriyeli bulunmaktadır. Grafikte ikamet eden yani oturma izni bulunan kişi sayısı verilmiştir. Ülkemize 

zorunlu göçle gelenler geçici koruma statüsündedir. Oturma izinleri, ikametleri, bulunmamaktadır. 

Toplumsal gerçekliklerle tezat oluşturan bu grafik yanlış bir algıya yol açmaktadır.  Kızılay 2017 verileri 

toplamda 555. 618 kişi aktif olarak ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını 

göstermektedir. Ders kitaplarındaki metinler ve görseller, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 

olmayan- mülteci, sığınmacı, göçmen öğrencilerin yaş düzeyine göre göç, savaş, mültecilik, uluslararası 

koruma gibi kavramları ve yaşanan olayları anlamlandırabilecekleri içerikte hazırlanmalı; etkinlikler bu 

doğrultuda tasarlanmalıdır. 

4. SONUÇ 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 - 2022 eğitim - öğretim döneminde ortaokullarda 

okutulmak üzere onaylanan kitaplardan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında göç olgusu VIII. 

Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmak üzere 

incelenmiştir. Türkçe kitaplardaki metinlerinde göçe dair unsurların ne sıklıkta yer aldığı ve hangi 

kavramlarla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 6 farklı kitapta toplam 480 metin 

incelenmiş,  göçe dair toplam 20 unsur tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ders kitaplarındaki 

metinler ve görsellerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve olmayan- mülteci, sığınmacı, göçmen 

öğrencilerin yaş düzeyine göre göç, savaş, mültecilik, uluslararası koruma gibi kavramları ve yaşanan 

olayları anlamlandırabilecekleri içerikte hazırlanmadığı; etkinliklerin bu doğrultuda tasarlanmadığı 

görülmüştür. Kalıpyargı oluşturabilecek örnekler, kapsayıcı olmayan ifadeler, karşılıklı toplumsal 

uyumu desteklemekte yetersiz temsiller, insan hakları temelli olmayan acıma odaklı empati oluşturmaya 

dayanan metinler ile ders kitaplarında tespit edilen unsurların büyük çoğunluğunun olumsuz 

çağrışımlara sahip olduğu saptanmıştır. Bu sonucun öğrencilerin zihninde göç ve göçe dair unsurların 

negatif algılarla bütünleşmesine sebep olacağı, toplumdaki göçmenlere bakışın olumsuz olacağı, 

farklılıklara saygı ve empati becerilerinin istenen düzeyde gerçekleştirilemeyeceği, dolayısıyla millî ve 

evrensel değerlerin yeteri ölçüde kazandırılamayacağı söylenebilir. Alan yazında yapılan çalışmalar 

incelendiğinde Türkçe ders kitaplarında göç olgusunun işlenişi ve göçe dair ders kitaplarında yer alan 

bulguları içeren yeterli sayıda çalışmanın olmadığı anlaşılmıştır. 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki göç olgusunu inceleyen (Yeniçeri, 2011) ve Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki göç 

olgusuna dair unsurları inceleyen (Esendemir, 2018) örnekleri incelendiğinde 2022 yılına geldiğimizde 

ülkemizde 11 yıldır görünür vaziyette olan göç olgusunun Türkçe ders kitaplarında daha görünür 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yaşanan süreci anlamaya yardımcı olma ve evrensel değerleri 

benimsetme açısından son derece yetersizdir. 

Güncellenip yenilenen (2018) Türkçe Öğretim Programı sonrasında kabul edilen ortaokul 

Türkçe ders kitapları «zorunlu göçle gelenleri» kapsayıcılık temelli olarak yeterince ele almamaktadır.  

Zorunlu göçle gelenler; metin soruları içinde yer almış, karakter olarak imgelenmemiştir. Kalıp 

yargılar üzerinden mazlum, ihtiyaç sahibi, yoksul vb. olarak homojen bir grup olarak gösterilmiştir. 

Farklı hayat tarzı, mesleği, sosyal ekonomik durumu olan temsillere rastlanmamıştır. 

Göç olgusu, dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke olmamız gerçeğinin meydana getirdiği 

zorunlu göçle gelenlerin temsili ihtiyacına cevap veremeyecek bir niteliktedir. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

326 

 

Araştırmaya konu olan ders kitaplarında «zorunlu göçle gelenler» metinle bağlam kurulmadan 

verilmiştir. Açık uçlu sorular sorularak acıma temelli bir empati oluşturulmuştur. 

Karşılıklı toplumsal uyumu tahayyül etmeyi sağlamaya yönelik belirgin bir örnekle zorunlu 

göçle gelenlerin temsili yetersizdir. 

Metnin bağlamında, geçicilik, misafirlik gibi kavramlarla bir arada bulunmaları karşılıklı 

toplumsal uyumu olumsuz etkilemektedir. 

Zorunlu göçle gelenlerin hak temelli olarak ülkemizde bulunma nedenleri ifade edilmemiştir. 

(Güvenli alan herkes için haktır ve geçici koruma statüsünün verdiği haklar.) 

Göç olgusunun incelendiği kitaplarda göçe dair pek çok unsur bulunmuştur fakat nitelik olarak 

incelendiğinde ülkemizdeki göç olgusundan çok, sözlükteki göç olgusundan hareketle varlık 

göstermiştir.  

Ders kitaplarında yer alan metinler ve etkinlikler sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

öğrencilere hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Mülteci öğrencilerin aidiyet hissini artıracak örnekler 

az sayıdadır. Bu durum kapsayıcı eğitim ilkeleri ile çelişmektedir. 

Ders kitaplarında göç olgusunun ve zorunlu göçle gelenlerin temsilinin nasıl yapılması gerektiği 

ile ilgili kitap yazarlarının ve kitap inceleme panelistlerinin yeterli bilgiye sahip olmadığı yargısına 

ulaşılmıştır. 

Devlet dili olarak göç olgusunun ortaokul Türkçe ders kitaplarında yaşanan süreci açıklayıcı, 

beraber yaşamı tahayyül edici, kapsayıcı olarak karşılığı bulunmadığı, kitap yazarlarının inisiyatifine 

göre değiştiği, kalıcı bir politikanın üretilmediği, kitap yazarlarının ve panelistlerin zorunlu göçle 

gelenlerin nasıl temsil edilmesi gerektiği ile ilgili ortak bir görüşünün olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

5. TARTIŞMA 

Bu araştırma güncel olarak kullanılan Türkçe ders kitaplarındaki göç olgusunu incelemesi 

yönüyle yenilenen Türkçe Öğretim Programındaki değişikliklerin ders kitaplarına yansımasını 

göstermesi bakımından önemlidir. 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında kullanılan tüm kitapları 

içermemektedir.  

Göç olgusu, önceki yıllarda kullanılan ders kitaplarına yönelik yapılan incelemelerle sonuçları 

ile karşılaştırıldığında daha görünür olduğu fark edilmiş bulunmuş fakat yeterli görülmemiştir. Göç 

olgusunun nasıl temsil edileceği konusunda bir kavram karmaşası dikkati çekmiştir. 

Ders kitaplarında göç olgusu hak temelli olarak, kapsayıcılık merkezinde, karşılıklı toplumsal 

uyumu sağlayıcı nitelikli örneklere yer verilmesi gerekmektedir. 

Gelecekte hazırlanacak kitaplarda kullanılabilecek nitelikli edebi metinler hakkında çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 

6. ÖNERİLER 

1. Zorunlu göçle gelenler; kapsayıcılık ve karşılıklı toplumsal uyum politikasının gerektirdiği 

şekilde ders kitaplarında temsil edilmeli, bu konuda kitap inceleme panelistlerine ve kitap yazarlarına 

eğitim verilmelidir. 

2. Zorunlu göçle gelenler tüm ders kitaplarında homojen olmayan temsillerle, kalıp yargı 

oluşturmayan, «zorunlu göçle gelenler» işaret edilmeden varlık göstermelidir. Metin görsellerinde 

imgelenirken farklılıklar, değil ortaklıklar ön planda olmalıdır. 

3. Empatiye dayalı bir acıma yerine, hak temelli stratejiler üretilmelidir. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

327 

 

4. Ders kitapları hazırlanırken göçle gelen öğrencilerin de aynı sınıfta olduğu gerçeği göz ardı 

edilmemelidir. 

5. Çocuk edebiyatından mültecilik ile ilgili güzel örnekler ders kitaplarında yer almalıdır. 

6. Zorunlu göçle gelen kişilerin temsili; sadece vatandaşlık, hayat bilgisi, sosyal bilgiler gibi 

derslerin kavram alanında görülmemeli disiplinlerarası olarak ders kitaplarında yer almalıdır. 

7. Geçici uyum politikaları yerine, kalıcı karşılıklı toplumsal uyumu sağlamaya yönelik bakış 

açısı ders kitaplarına da yansıtılmalıdır. 

8. Ders kitaplarını inceleyen panelistlere de mültecilik bağlamında toplumsal uyum ve 

kapsayıcılık konusunda eğitim verilmeli, kitapların bu bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

9. “MEB tarafından, kazanımlarda belirtilen “zorunlu göç etmiş” kişilerin ders kitaplarında 

hangi bağlamda ve hangi felsefe ile nasıl temsil edilebileceğine ilişkin bir çerçeve metni hazırlanabilir. 

Bu metinde “toplumsal uyum”, “kapsayıcı eğitim” gibi kavramlar açıklanabilir ve ders kitabı 

yazarlarının faydalanması için, toplumsal uyum ve kapsayıcılığa yönelik olumlu temsillerden örnekler 

verilebilir” (Öğretmen Ağı ve Seçbir Ortak Yayını, 2022). 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, KKTC’de lise de öğrenim gören öğrencilerinin Sosyal Medyaya ilişkin tutumlarının 

çeşitli sosyo- demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıklar olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin %59’u kadın %41’i erkek olmak üzere toplam 195 kişiden oluşmuştur. Öğrencilerin %49.2’si 

Lise 1. sınıf, %50.8’i Lise 4. Sınıftadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi 

Formu, Öğrencilerin sosyal medyayı kullanma tutumlarını belirlemek amacıyla Argın (2013) tarafından geliştirilen 

Sosyal Medya Tutum Ölçeği. Araştırmanın verileri, Yüzdelik dağılımları, yönlü varyans analizi ANOVA, T-test 

ve Bivariate Korelasyon analizi programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları 

değerlendirildiğinde cinsiyete göre sosyal medyanın kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Lise1.Sınıf ve Lise 4.sınıf öğrencilerin sosyal medya tutumları incelendiğinde sınıf düzeyleri 

arttıkça sosyal medya tutumları ölçeğinden aldıkları puanlar da artış göstermektedir. Bir diğer deyişle 

katılımcıların yaş ortalamaları yükseldikçe sosyal medyaya olan ilgilerinin arttığı söylenebilir. Sonuç olarak 

öğrencilerin sosyal medya kullanım oranları yüksek çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal medyaya yönelik tutum, lise öğrencileri, ergen. 

EXAMINING THE ATTITUDES OF ADOLESCENTS TOWARDS SOCIAL MEDIA 

AND THEIR VIEWS ON THE USE OF SOCIAL MEDIA (TRNC SAMPLE) 

Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the relationship between social media attitudes and 

loneliness levels of high school students attending high schools of Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry 

of National Education. Another purpose of this study is to investigate whether students' attitudes towards social 

media differ significantly in terms of various socio-demographic variables. A total of 195 people, 59% of whom 

were female and 41% were male, participated in the study. 49.2% of the students are in the first year of high school 

and 50.8% are in the 4th year of high school. Researchers conducted a form “Personal Information Form” and with 

this form Social Media Attitude Scale developed by Argın (2013) Scale and Social Media Attitude Scale developed 

by Argın was used to determine the attitudes of students to use social media. The data of the study were analyzed 

using one-way analysis of variance ANOVA, t-test and Bivariate Correlation analysis. When the results of the 

study were evaluated, no significant difference was found between the attitudes towards the use of social media 

by gender. In other words, it can be said that as the average age of the participants increased, their interest in social 

media increased. Consequently, the social media usage rate of the students was high.  

Keywords: Attitude towards social media, high school students, adolescence. 

GİRİŞ 

Sosyal medya, internetin çıkışından sonra kullanılmaya başlanmasıyla beraber günümüzde 

internet kullanımının önemli nedenleri arasındadır. Sosyal medya, insanların internet aracılığıyla kişisel 

deneyimlerini ve paylaşımlarını, duygu ve düşüncelerini tüm dünyada arkadaşlarıyla ve/veya 

yabancılarla paylaşabildiği, kullanıcıların paylaşımları bizzat kendilerinin üretip paylaşılmasına olanak 

sağlandığı çevrim içi bir platformdur (Baruh & Yüksel, 2009; Poynter, 2012) .Zorbaz (2013); Yanık & 

Serin (2020), internetin gelişmesi insanlara birçok yenilikler, kolaylıklar ve alışkanlıklar kazandırmıştır. 

Bunlardan en önemlisi sosyal medya sayılabilir. 

mailto:nserin@eul.edu.tr
mailto:omrysfylmz@gmail.com
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Bireylerin günlük yaşamında yenilikler ve kolaylıklar getiren internet olgusu, beraberinde bazı 

sorunları da getirmektedir. Artık günümüzde bazı kişiler yüz yüze görüşmek ve iletişimde olmak yerine 

internet üzerinden sosyal medya aracılığıyla iletişime geçmekte ve gündelik aktivitelerinin birçoğunu 

internete yönelik olarak yön vermektedir (Ceyhan & Ceyhan, 2007). 

Ergenlerin sosyal medyaya bağımlılıkları ve sosyal medya araçlarının bu bireyler üzerinde etki 

eden olumlu veya olumsuz yönünü belirlemek birçok konudan dolayı önem arz etmektedir. Özellikle 

ergenlik zamanlarında gittikçe önemini arttıran kimlik arayışı, internetin yaygınlaşması ve sosyal 

medyaya olan yoğun, kolay erişim ile beraber gittikçe gençlerin hayatında daha çok önem arz etmeye 

başlamıştır. (Saraç, 2014). Özellikle son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda, bireylerin sosyal medya 

paylaşım sitelerine ve online-çevrimdışı oyunlara olan ilgilerinin artması ile kişiler farkında olmadan 

gündelik yaşantılarının büyük bir kısmını olumsuz etkilediği gösterilmektedir (Yanık & Serin, 2020; 

Serin, Serin, & Saygılı  (2009). İçe dönük bireyler, popüler söylemde (fake) yani yabancı ve kimliği 

belirtilmeden internette ve sosyal paylaşım sitelerinde daha fazla zaman geçirdikleri, erkeklerin de 

kadınlara oranla daha fazla zaman harcadıkları bildirilmiştir (Koca & Pratarelli, 2004). Bu bakış açısı 

bizi, ergenlerin günlük yaşamlarındaki sorunlarından kaçmaları maksadıyla internet kullanımını 

arttırmaları ve bunu bir kaçış aracı olarak kullanmalarına sevk edebilir (Ceyhan & Ceyhan, 2007). 

Bireylerde ortaya çıkan psikolojik sorunların davranışların kontrol edilebilmesi ile doğrudan 

ilişkilidir. Bu psikolojik sorunlar örneğin zaman yönetimi, uyku problemi, internet bağımlılığı (Hawi, 

2013), depresyon ve olumsuz benlik algısı (Şaşmaz, ve diğerleri, 2013) olarak örneklendirebiliriz. 

Bağımlılıklar her dönemde farklı çalışmalara konu olmuştur. Bağımlılık, oyun bağımlılığı, internet 

bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, online seks bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, 

işkoliklik gibi birçok şekilde literatürde kendine yer bulmuştur. (Griffiths, 1999. İnternetin aşırı 

kullanımı, zamanla kişide suçluluk duygusunu tetikleyebilir. Çevrim içi kaldığı zamanları çevresindeki 

bireylerden gizlemeye çalışır. Bir yandan internete girerken bir yandan da bağımlılık düzeyine geldiğini 

bilir fakat söyleyemez. Dolayısıyla kendi içine kapanıp dış dünyayla ilgisini koparıp sosyal ortamlardan 

uzaklaşır, zamanla aç ve uykusuz kalıp depresyon, takıntı gibi durumlara daha fazla maruz kalabilir 

(Anlayışlı &  Serin, 2019; Yılmaz & Serin, 2021;Morahan-Martin & Schumacher, 2000). 

Türkiye’de nüfusun %72’si interneti, %63’ü de aktif olarak sosyal medyayı kullanmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği istatistik verilerini incelediğinde, Facebook‘ta 43 milyon 

kullanıcı; instagram’da 38 milyon kullanıcı yer almakta ve Facebook’ta olduğu gibi yine erkekler bu 

platformu kadınlardan daha fazla kullanmaktadır. Profesyonel iş ağı olan Linkedin yine aynı şekilde 

erkeklerin kadınlardan daha yoğun bir şekilde kullandığı bir platformdur ve 7.3 milyonluk kullanıcı 

sayısına sahiptir (Bayrak, 2019). 

İnternet bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı ile yapılmış bazı araştırmalarda, bağımlılık 

oranının %7 ile %25 arasında olduğunu öngören bazı sonuçlar vardır (Ahmadi, 2014; Atoum & Hattab, 

2015; Çam & Nur, 2015; Şaşmaz, ve diğerleri, 2013; Wang, Wu, & Lau, 2016; Wu, ve diğerleri, 2016). 

Sosyal medyanın popülerliğinin artmış olması, bu ağların her ne kadar sanal olsa da sanal 

gerçekliğe bağımlı hale gelebileceği, gerçek hayattan izole olmaya başlayan, gerçek ilişkileri sekteye 

uğratabilen ve gündelik yaşantıyı olumsuz etkileyebilen davranışlara sebep olduğu sonucundan 

bahsedilmiştir (Elphinston & Patricia, 2011). 

Günümüzde sosyal medyayı en çok kullanan bireylerin gençler olduğu bilinmektedir. Bu 

kullanım, çoğu zaman aşırıya kaçtığında ise bunu bağımlılık olarak değerlendirilmektedir (Kara & 

Coşkun, 2012). Birçok araştırmacı internetin ve sosyal ağların kötüye kullanımın bağımlılık olarak 

tanımlasalar da bu yöndeki tartışmalar devam etmekte olmasına rağmen(Kuss, Griffiths, Karila, & 

Billieux, 2014), DSM V (Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders) kumar ve internet 

oyunlarına bağımlılığı, davranışsal bağımlılık olarak tanımlamış fakat sosyal medya bağımlılığını 

herhangi bir bağımlılık terimi altında yer verilmemiştir (American Psycgology Association, 2013).  

Sosyal medya kullanımı özellikle son 8 yılda %50 civarında artış göstermiş ve interneti sosyal 

medya kullanmak ve mesajlaşmak için kullanma oranları yaklaşık %90 seviyelerine gelmiştir (TUİK, 

2019). Sosyal medyadaki hızlı değişim, insanların ilgisini çekmekte ve insanları bu alana 
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yöneltmektedir. Bu bağlamda kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün alanlara hitap etmek adına 

değişiklikler yapmaya zorlamaktadır (Alican & Sabah, 2013). Kullanıcıların sosyal medya araçlarına 

(Instagram, Facebook vs) tutumları ve sosyal medya kullanım biçimleri birbirini etkilediği 

düşünülmekte ve bu iki terim arasında araştırmalar yapılmaktadır (Aydoğmuş, 2017). 

Sosyal medya bağımlılığının altta yatan nörobiyolojik mekanizmaları göz önünde tutulduğunda 

madde bağımlılığıyla benzerlik gösterdiği öne sürülmüştür (Duven, Müller, Beutel, & Wölfling, 2015; 

Kuss & Griffiths, 2012). Sosyal ağların aşırı kullanımı özellikle genç bireylerde ciddi sorunlar 

yaşatabileceği, bu ağlara bağımlı olan kişilerin madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı veya diğer davranış 

bağımlılıkları yaşayanlara benzer belirtiler yaşadıkları düşünülmüştür (Echeburúa & Corral, 2010). 

Kimyasal maddeden veya görünmez bir haz kaynağından alınan veriler bireylerin bağımlılığa 

yakalanma risklerinin yaşam boyu kendileriyle beraber olduklarını göstermektedir (Holden, 2001). 

Sosyal medyanın yoğun kullanımının ardında, “Gelişmeleri Kaçırma Korkusu” “Fear of 

Missing Out, FOMO) olarak isimlendirilen yeni bir kavramın neden olduğu düşünülmektedir (Oberst, 

Wegmann, & Stodt, 2017). FOMO, Sosyal medyadaki diğer insanların yaşadığı güzel ve yeni 

deneyimleri görememek onlardan eksik kalmak, olan bitenden eksik kalma ve bunlara yetişememenin 

verdiği huzursuzluk, endişe ve eksiklik hissi olarak tanımlanır. Bu korkunun hayatımıza girmesinin 

temel nedenlerinden birisi, herhangi bir ortamda bu sohbetlerden veya bilgilerden eksik kalınacağı 

düşüncesinin yatmış olması düşünülebilbir (Przybylski, Murayama, DeHaan, & Gladwell, 2013). 

Sosyal medya ve diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi kişiler rahatsızlık veren durumdan 

kaçmak istedikçe, davranışın vermiş olduğu rahatlama hissi üzerinden yola çıkarak, o davranışa biraz 

daha bağımlı hale gelmeye başlarlar. Sosyal medyanın duygu düzenleme aşamasında en büyük 

etkilerinden bir tanesi sorunlarla yüzleşmek yerine sorunlardan kaçış sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hizmet veren 5 

okulda gerçekleştirilen bu araştırmayla, özellikle ergenlik çağında olan gençlerin sosyal medya 

tutumlarını öğrenmek amaçlanmaktadır.  

Problem Cümlesi 

Lise öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik tutumları ve hangi amaçla kullandıklarına ilişkin 

görüşleri nasıldır? 

Alt problemler 

1.Lise öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik tutumları genel olarak ne düzeydedir? 

2.Lise öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre sosyal medya bağımlılıkları arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3.Herhangi bir sosyal medya hesabı olan öğrenciler ile sosyal medya hesabı olmayan 

öğrencilerin SM tutumlarında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 3a. Lise öğrencilerinin ortalama olarak sosyal medya sitelerine kullanma sıklıklarına göre 

öğrencilerin SM tutumlarında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3b.Lise öğrencilerinin Sosyal Medya üyeliklerini hangi cihazda kullandıklarına göre 

öğrencilerin SM tutumlarında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3c.İnterneti ödev yapıp yapama yapma maksadıyla kullanmaya göre öğrencilerin SM 

tutumlarında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3d.İnterneti sosyal medyayı takip etme maksadıyla kullanmaya göre, öğrencilerin SM 

tutumlarında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3e.İnterneti e-postaları kontrol maksadıyla kullanmaya göre öğrencilerin SM tutumlarında 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
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3d.İnterneti alışveriş yapmak maksadıyla kullanmaya göre öğrencilerin SM tutumlarında 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3e.İnterneti TV izlemek maksadıyla kullanmaya göre göre öğrencilerin SM tutumlarında 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4.Lise öğrencilerinin ailelerinde yaşayan toplam insan sayısı ile sosyal medya kullanımına 

başlama arasındaki ilişkisi nasıldır? 

5.Lise öğrencilerinin sosyal medyayı ne zamandan beridir kullandıkları ve internette geçirdikleri 

süre arasındaki ilişkisi nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırmaya KKTC’nin 4 İlçesinde bulunan okullardan 195 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya 

katılan bütün bireylerin %59’u kadın (n=115), % 41’i erkektir.   

Tablo 1: Lise Öğrencilerinin Demografik Bilgileri. 

 

Cinsiyet Tablosu 

 N % 

Kadın 115 59,0 

Erkek 80 41,0 

 

Sınıf Tablosu 

 N % 

9 96 49,2 

12 99 50,8 

Herhangi Bir Sosyal Medya Sitesine Üyeliğiniz Var mı? 

 N % 

Evet 189 96,9 

Hayır 6 3,1 

Ortalama Olarak Sosyal Medya Sitelerine Ne Sıklıkta Kullanıyorsunuz? 

 N % 

Kullanmıyorum 5 2,6 

Her gün bir kere 38 19,5 

Her gün bir kereden fazla 133 68,2 

Haftada bir kere 8 4,1 

Haftada bir kereden fazla 7 3,6 

Ayda bir kere 2 1,0 
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Ayda bir kereden fazla 2 1,0 

Sosyal Medya Sitelerine Bağlanmak İçin En Fazla Hangi Aracı Kullanıyorsunuz? 

 N % 

Herhangi bir cihazda kullanmıyorum 5 2,6 

Masaüstü bilgisayar 5 2,6 

Dizüstü bilgisayar 5 2,6 

Mobil cihazlar 180 92,3 

İnterneti Ne Maksatla Kullanıyorsunuz? Ödev Yapmak İçin 

 N % 

Hayır 109 55,9 

Evet 86 44,1 

İnterneti Ne Maksatla Kullanıyorsunuz? Sosyal Medya Platformlarını Takip Etmek İçin. 

 N % 

Hayır 60 30,8 

Evet 135 69,2 

İnterneti Ne Maksatla Kullanıyorsunuz? E-postaları Kontrol Etmek İçin 

 N % 

Hayır 178 91,3 

Evet 17 8,7 

İnterneti Ne Maksatla Kullanıyorsunuz? Alışveriş Yapmak İçin 

 N % 

Hayır 170 87,2 

Evet 25 12,8 

İnterneti Ne Maksatla Kullanıyorsunuz? Oyun oynamak için 

 N % 

Hayır 133 68,2 

Evet 62 31,8 

İnterneti Ne Maksatla Kullanıyorsunuz? TV Programlarını izlemek için 

 N % 

Hayır 127 65,1 

Evet 68 34,9 

Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nelerdir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

Facebook 

 N % 

Yok 69 35,4 

Var 126 64,6 

Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nelerdir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Instagram 

 N % 

Yok 14 7,2 

Var 181 92,8 

Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nelerdir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Twitter 

 N % 

Yok 135 69,2 

Var 60 30,8 

Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nelerdir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Swarm 

 N % 

Yok 183 93,8 

Var 12 6,2 

Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nelerdir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Snapchat 

 N % 

Yok 96 49,2 

Var 99 50,8 

Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nelerdir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Tinder 

 N % 

Yok 192 98,5 

Var 3 1,5 

En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Facebook 

 N % 

Yok 151 77,4 
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Var 44 22,6 

En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Instagram 

 N % 

Yok 18 9,2 

Var 177 90,8 

En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Twitter 

 N % 

Yok 167 85,6 

Var 28 14,4 

En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Swarm 

 N % 

Yok 193 99,0 

Var 2 1,0 

En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Snapchat 

 N % 

Yok 148 75,9 

Var 47 24,1 

En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformları Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Tinder 

 N % 

Yok 194 99,5 

Var 1 ,5 

Sosyal Medya Kullanım Amacınız Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Bilgi Edinme 

 N % 

Yok 66 33,8 

Var 129 66,2 

Sosyal Medya Kullanım Amacınız Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Gündemi takip etmek 
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 N % 

Yok 66 33,8 

Var 129 66,2 

Sosyal Medya Kullanım Amacınız Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Fotoğraf/video paylaşmak 

 N % 

Yok 87 44,6 

Var 108 55,4 

Sosyal Medya Kullanım Amacınız Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Yeni arkadaş edinmek 

 N % 

Yok 125 64,1 

Var 70 35,9 

Sosyal Medya Kullanım Amacınız Nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

Arkadaşlarını takip etmek 

 N % 

Yok 76 39,0 

Var 119 61,0 

 

Araştırmaya katılanların %59’u kadın, %41i erkektir. Öğrencilerin %49.2’si 9.sınıf öğrencisi 

iken %50.8’i 12.sınıf öğrencisidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse tamamına yakınının en 

az bir sosyal medya sitesine üyeliği vardır (%96.9). Araştırmaya katılan öğrencilerin %68.2’si her gün 

en az bir kereden fazlaca sosyal medya sitelerini kullanmaktadır. Bu öğrencilerin interneti kullanma 

maksatları çoğunlukla sosyal medya sitelerini takip etmektir (%69.2). Öğrencilerin sosyal medya 

platformları arasında Facebook (%64.6) ve Instagram (%92.8) başı çekmektedir. Bu ikiliden de en fazla 

kullanılanı Instagram (90.8) olmaktadır. Sosyal medyayı kullanım amacı olarak bilgi edinmek (%66.2), 

gündemi takip etmek (%66.2), arkadaşlarını takip etmek (%61) ve fotoğraf video paylaşmak (%55.4) 

olarak tanımlamışlardır. 

Araştırmanın Evreni:  

Araştırma kapsamında KKTC’de dört büyük ilçede ki MEB ’ye bağlı beş lisede  öğrenim gören 

9. ve 12.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  

 Araştırmanın Örneklemi:  

Araştırma kapsamında KKTC’deki ilçe merkezinde bulunan liselerde öğrenim gören Lise 1 ve 

4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden ulaşılabilen örneklem üzerinde çalışılmıştır. Örneklem 

seçilirken evreni temsil etmesine ve yansız olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle KKTC’de bulunan 

tüm ortaöğretim kurumlarına ulaşılması güç olabileceğinden; ancak tüm ilçelerden ve sonuçları 

genelleyebilmek için KKTC’de MEB ’ye bağlı devlet liselerinden evreni temsil edecek şekilde öğrenci 

seçilmesine dikkat edilmiştir. Araştırmacıdan kaynaklanacak sorunları çözmek için 5 ilçede bütün 

okullarda tek anketör kullanılmış ve sorunların çözümü veya anlaşılmayan soru hususunda herkese eşit 
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bir bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmaya toplamda 200 öğrenci katılmış fakat veri girişleri sırasında 

uygunsuz olan 5 anket, araştırma dışı bırakılmış ve toplamda 195 katılımcının anketi geçerli sayılmıştır. 

Veri Toplama Araçları  

 Kişisel Bilgi Formu  

Araştırmacı tarafından hazırlanan ve cinsiyeti, okuduğu sınıfı, hangi okul türünde okuduğu, 

anne-babasının eğitim durumu ve mesleğini, ailedeki kişi sayısı ve ailenin ekonomik durumu, herhangi 

bir sosyal medya hesabının olup olmadığı, bu hesabı ne kadar zamandır kullandığı, hangi sıklıkta ve ne 

amaçlı kullandığı, hangi teknolojik aletlerle bağlandığı yönünde açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların 

olduğu 18 soruluk bir formdur.  

Sosyal Medya Tutum Ölçeği,  

Öğrencilerin sosyal medyayı kullanma tutumlarını belirlemek amacıyla Argın (2013) tarafından 

geliştirilen bir ölçektir. 23 sorudan oluşan bu ölçek paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik, sosyal izolasyon 

ve öğretmenlerle ilişki olarak dört faktörlü bir ölçek olarak kodlandırılmıştır. İç tutarlığı belirlemek 

amacıyla hesaplanan alt ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri .79 ve .85 arasında değişmektedir. Ölçeğin 

üç hafta arayla aynı gruba uygulanması sonucunda elde edilen test-tekrar test güvenirlik kat sayısı ise 

.83 olarak tespit edilmiştir (Otrar ve Argın, 2014).  

Veri Analizi  

Lise öğrencilerinden alınan veriler SPSS 26 programı aracılığıyla, paket program dahilindeki 

Tek yönlü varyans analizi ANOVA, T-test ve Bivariate Korelasyon analizi programları kullanılarak 

analiz edilmiş ve aşağı doğru analiz sonuçları eklenmiştir. Her tablonun içeriği ve alt tarafında tablonun 

sonuçlarına ilişkin yorumlamalar eklenmiştir. SPSS Analizi sırasında uygunsuz ve eksik bırakılıp 

cevaplanmamış olduğu tespit edilen 5 anket, analiz dışı bırakılmıştır. Her bilgi, kendisini 

tanımlayabilecek ve alt problemlerimize en uygun analiz yöntemiyle eş değer analiz programı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Bu bölümde lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılıklara ilişkin bulgular ve tablolara yer verilmiştir.  

1.Lise öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik tutumları genel olarak ne düzeydedir? 

Öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeğine verdikleri cevaplardan en az 23, en fazla 115 puan 

alması gerekirken, araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama olarak 68 puan (ss 15,23) aldığı 

görülmüştür. 

2.Katılımcıların Sosyal medyaya yönelik tutumları ile cinsiyet ve sınıf değişkenine ilişkin bulgular 

Cinsiyet Grup n Ort SS t p 

SMKÖ Toplam Puanı Kadın 115 69,25 14,77 -0.451 0,335 

Erkek 80 70,20 13,95 

 

 

 

 

Sınıf Düzeyi N Ort SS F p 

9.Sınıf 96 65,60 14,24 7,916 0,005** 

12.Sınıf 99 71,60 15,41   

p<0,05** 

3.Lise öğrencilerinin herhangi bir sosyal medya sitesine üyeliğiniz var mı? sorusu ile SMKÖ toplam 

puanının karşılaştırılması 

 N Ort SS F p 

Evet, Var 189 68,6243 15,03831 8,069 0,005 

Hayır, Yok 6 51,0000 11,73030   

. P<0,05 
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Öğrencilerin SMKÖ Toplam Puanı ve araştırmaya katılan öğrencilerin Herhangi bir sosyal 

medya sitesine üyeliğiniz var mı? Sorusuna verdikleri cevap Tek yönlü varyant analizi ANOVA ile 

karşılaştırılmış, sosyal medya üyeliği olanlar ile sosyal medyada herhangi bir üyeliği olmayanlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p<0,05).  

Bu bağlamda sosyal medya üyeliği bulunan öğrencilerin herhangi bir üyeliği olmayan 

öğrencilere göre sosyal medya kullanım ortalamalarının daha yüksek olduğu istatistiksel olarak 

öngörülmüştür. 

3a.Sosyal medyaya yönelik tutumlar ile İnterneti kullanım amacına ilişkin t testi analiz sonuçları 

İnterneti sosyal medyayı Takip 

Etme amacıyla kullanma 

Grup n Ort SS t p 

SMTÖ Toplam Puanı Evet 135 68,2667 14,32939 0,253 0,800 

Hayır 60 67,6667 17,21319   

 

İnterneti E-postaları Kontrol 

amacıyla kullanma 

Grup n Ort SS t p 

SMTÖ Toplam Puanı Evet 17 64,1176 15,14052 -1,124 0,262 

Hayır 178 68,4607 15,22899   

 

İnterneti alışveriş yapmak 

amacıyla kullanma 

Grup n Ort SS t p 

SMTÖ Toplam Puanı Evet 25 63,7200 17,07708 -1,539 0,125 

Hayır 170 68,7235 14,88934   

 

İnterneti oyun oynamak amacıyla 

kullanma 

Grup n Ort SS t p 

SMTÖ Toplam Puanı Evet 62 68,4677 16,68780 0,241 0,810 

Hayır 133 67,9023 14,56691   

 

İnterneti TV izlemek amacıyla 

kullanma 

Grup n Ort SS t p 

SMTÖ Toplam Puanı Evet 68 68,2206 15,95127 0,093 0,926 

Hayır 127 68,0079 14,89673   

 

4.Lise Öğrencilerinin Ailelerinde Yaşayan Toplam İnsan Sayısı İle Sosyal Medya Kullanımına Ne Zaman 

Başladıklarına Dair Korelasyon. 

 r p 

Aile bireyleri sayısı & sosyal medyayı kullanmaya başlama zamanı -0,186 0,009* 

           p<0,005* 

Lise öğrencilerinin, sosyal medyayı kullanma zamanları ile aile içindeki bireylerin sayısı korelasyonel 

olarak karşılaştırılmıştır. Aralarında negatif yönlü korelasyon tespit edilmiştir (p<0.05). 
5.Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Ne Zamandan Beridir Kullandıkları ve İnternette Geçirdikleri 

Sürenin Ne Kadarını Sosyal Medyaya Harcadıklarının Korelasyonu. 

 r p 

Sosyal medya kullanımına başlama zamanı & internette geçirdikleri süre 0,292 0,000** 

              p<0,005** 

Lise öğrencilerinin, sosyal medyayı kullanma zamanları ile aile içindeki bireylerin sayısı 

korelasyonel olarak karşılaştırılmıştır. Aralarında negatif yönlü korelasyon tespit edilmiştir (p<0.05). 

5.Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Ne Zamandan Beridir Kullandıkları ve İnternette Geçirdikleri 

Sürenin Ne Kadarını Sosyal Medyaya Harcadıklarının Korelasyonu. 
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 r p 

Sosyal medya kullanımına başlama zamanı & internette geçirdikleri süre 0,292 0,000** 

              p<0,005** 

Lise öğrencilerinin, sosyal medyayı ne zamandan beridir kullandıkları ve internette geçirdikleri 

sürenin ne kadarını sosyal medyada geçirdikleri korelasyonu Bivariate analiz yöntemiyle 

karşılaştırılmıştır. Aralarında pozitif yönlü ileri düzeyde anlamlı korelasyon tespit edilmiştir (p<0.05). 

Bu sonuçla sosyal medyayı kullanmaya başlama yılı yükseldikçe internette geçirdikleri toplam 

süre de daha fazla sosyal medya kullanımında artış göstermektedir. 

SONUÇ 

Öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeğine verdikleri cevaplardan en az 23, en fazla 115 puan 

alması gerekirken, araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama olarak 68 puan (ss 15,23) aldığı 

görülmüştür. Ölçeğin herhangi bir kesme puanı yoktur bu yüzden araştırmaya dahil olan öğrencilerin 

sosyal medya tutumları ölçeği sonucuyla, ortalama düzeyde tutumları olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yüzdelik olarak hesap edildiğinde ortalama olarak yüzde 65 civarında bir puanlamaya sahiptir. Fakat 

kullanım oranları yüksektir. Nitekim neredeyse aynı populasyonda yapılmış bir diğer araştırmada da 

günlük sosyal medya kullanım süresinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Anlayışlı & Serin, 2019). 

Bulut Serin, (2021),yapılan bir araştırmada insanların gündelik internet kullanımlarının yüzde 70’ten 

fazlasını sosyal medya sitelerini takip ederek geçirdiklerini bildirmektedir (Avcı, 2016).  Dünyanın 

internette geçirilen zamanı, sosyal medyada geçirme yüzdeliği de %68’in üzerinde olduğu 

belirtilmektedir (Dijilopedi, 2018). 

Araştırmaya daha fazla kadın öğrenci katıldıysa da cinsiyete göre sosyal medya tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Türkiye (Koyuncu, Ünsal, & Arslantaş, 2014), Ürdün 

(Malak, Khalifeh, & Shuhaiber, 2017) ve Yunanistan’da yapılan bir araştırmada da herhangi bir 

yordayıcı etken olduğu sonucuna varılmamıştır (Stavropoulos, ve diğerleri, 2018). Literatürde her iki 

cinsiyetten de farklı sonuçlara yer verilmiştir. Çin’de geniş bir kitleyle yapılan internet bağımlılığı 

araştırmasında, erkeklerin kadınlara oranla interneti daha fazla kullandıkları ve internet bağımlılığına 

daha yüksek oranda risk taşıdığı bildirilmiş, bunu ise erkeklerin sosyal etkileşime girmede kadınlardan 

daha çok kaçınmalarına bağlamıştır(Yılmaz ve Serin, 2021; (Li, Hou, yang, Jian, & Wang, 2019; Zhang, 

ve diğerleri, 2014). Bir diğer yandan da erkeklerin daha fazla internet bağımlılığı gösterdikleri 

bildirilmektedir (Yen J. , Ko, Yen, Wu, & Yang, 2007; Canan, Ataoğlu, Özçetin, & İçmeli, 2012; Cao, 

Sun, Wan, Hao, & Tao, 2011) 

Araştırmaya katılan öğrenciler Lise 1. sınıf ve Lise 4.sınıf öğrencileridir. Bu öğrencilerin sosyal 

medya tutumları incelendiğinde sınıf düzeyleri arttıkça sosyal medya tutumları ölçeğinden aldıkları 

puanlar da artış göstermektedir. Bir diğer deyişle katılımcıların yaş ortalamaları yükseldikçe sosyal 

medyaya olan ilgilerinin arttığı söylenebilir. Kişilerin yaşlarının SMB’de önemli bir rol oynadığı 

bildirilmiştir (Abbasi, 2019; Abbasi, 2018; Błachnio, Przepiórka, & Pantic, 2015). Ve araştırma 

sonucumuzla örtüşen birtakım sonuçlar vardır (Dikmen, 2019; Malak, Khalifeh, & Shuhaiber, 2017). 

Kişisel stres, insanların yaşı arttıkça yukarı doğru yükselme eğilimi göstermektedir, stres düzeyleri 

arttıkça, kişilerin sosyal medya bağımlılığının arttığı, mutsuzluklarının da arttıkları bilinmektedir 

(Longstreet & Brooks, 2017). Bu araştırmanın sonuçları ile ters olabilecek bazı araştırmalarda düşük 

sınıfların yüksek sınıflara oranla daha yüksek internet bağımlısı olabileceği öngörülmüştür (Şaşmaz, ve 

diğerleri, 2013). Malak ve ark. (2017), Ürdün’de üniversite öğrencileriyle yaptığı ve nitekim bu 

araştırmanın sonuçları ile aynı sayılır bir araştırmada ise düşük sınıfların, yüksek sınıflara oranla daha 

yüksek derecede internet ve sosyal medya bağımlısı oldukları yönünde risk faktörünü bildirmişler fakat 

bunun, ülkenin eğitim seviyesine bağlı olduğunu, alt sınıfların üst sınıflara göre akademik olarak daha 

rahat oldukları ve bu rahatlığın onlara daha az ders çalışması gerektirdiğini dolayısıyla daha fazla 

zamanlarının bulundukları bu yüzden de alt sınıfların internete daha çok zaman ayırabildikleri yönünde 

değerlendirmişlerdir. 
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Anket soruları içerisinde yer alan sosyal medya hesabınız var mı sorusuna neredeyse tamamına 

yakını sosyal medya üyeliklerinin olduğuna dair yanıt vermişlerdir. edemeyen, yeterince doyumu yerine 

getiremeyen insanlar sanal ortamda kendilerini daha rahat ve özgür bir şekilde ifade edebilmekte, daha 

rahat sosyalleşebilmektedir (Kraut, ve diğerleri, 1998; Peris, ve diğerleri, 2002; Amichai-Hamburger, 

Wainapel, & Fox, 20012). Lise öğrencilerinin, sosyal medyayı kullanma süreleri ile aile içindeki 

bireylerin sayısı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ailede kişi sayısı arttıkça sosyal medyayı 

kullanma sürelerinin de arttığı görülmüştür. 

Lise öğrencilerinin, sosyal medyayı kullanma süreleri ile internette geçirdikleri süre arasında 

aynı yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçla sosyal medyayı kullanmaya başlama yılı 

yükseldikçe internette geçirdikleri toplam süre de daha fazla sosyal medya kullanımında artış 

göstermektedir. İnternet kullanım süresi arttıkça, internet bağımlılıklarının da arttığı yönünde bazı 

sonuçlar elde edilmiştir (Anlayışlı & Serin, 2019). Sosyal medya günümüzde önemli bir konumda 

olmakta ve depresyon (Değirmenci, 2017) gibi bazı sonuçlarının olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla 

sosyal medyanın önemi günden güne artmakta ve bazı hastalıklarla ilişkilenmesi adına kontrol altına 

alınması önemli bir bakış olarak gündeme gelmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama olarak 68 puan (ss 15,23) aldığı görülmüştür. Ölçeğin 

herhangi bir kesme puanı yoktur bu yüzden araştırmaya dahil olan öğrencilerin sosyal medya tutumları 

ölçeği sonucuyla, ortalama düzeyde tutumları olduğu sonucuna varılmıştır. Yüzdelik olarak hesap 

edildiğinde ortalama olarak yüzde 65 civarında bir puanlamaya sahiptir. Fakat kullanım oranları 

yüksektir. Araştırmaya katılan öğrenciler Lise 1. sınıf ve Lise 4.sınıf öğrencileridir. Bu öğrencilerin 

sosyal medya tutumları incelendiğinde sınıf düzeyleri arttıkça sosyal medya tutumları ölçeğinden 

aldıkları puanlar da artış göstermektedir. Bir diğer deyişle katılımcıların yaş ortalamaları yükseldikçe 

sosyal medyaya olan ilgilerinin arttığı söylenebilir. Araştırmaya daha fazla kadın öğrenci katıldıysa da 

cinsiyete göre sosyal medya tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Bir diğer beklenen sonuç olarak da herhangi bir sosyal medya üyeliği olan öğrencilerin, sosyal medya üyeliği 

olmayan öğrencilere oranla sosyal medya tutumları yüksek bulunmuştur. Sosyal medya tutumlarının orta 

düzeyde olduğu bulgusu dikkate alındığında, sosyal medya kullanımının internet bağımlılığı ve olumsuz 

kullanımını azaltılması yönünde sosyal medya okuryazarlığı konusunda okullarda bilinçlendirme çalışmaları 

yapılması önerilebilir. Öğrencilerin özellikle yalnızlık ve sosyal medya tutumları düzeylerinin azaltılması 

yönünde özellikle okullarda okul rehberlik servislerinde görevli rehber uzmanlarının seminer ve konferanslar 

düzenlemesi önemli görülmektedir. 

Bu araştırma, KKTC ülke sınırları içerisindeki dört büyük içle de dört okuldaki öğrencilerin 

sosyal medya tutumlarını saptamak amacıyla 195 öğrenciye uygulanmıştır. Bu araştırma sonuçlarının 

genellenebilmesi, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerle sınırlı tutulmalıdır. Bu konuda yapılacak olan 

yeni çalışmalarda, farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerle, farklı değişkenlerle, farklı 

yaş gruplarından öğrencilerle çalışılması önerilebilir.   
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Özet 
Bu araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ortaokul ve 

Liselerinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin örgütsel iş doyumu ile farklı değişkenler arasında 

anlamlı farklılıklar olup olmadığını araştırmaktır. Bu araştırmada 2020-2021 eğitim öğretim yılında KKTC de 

görev yapan 72 Okul yöneticisi ve öğretmene araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma evrenini 

oluşturan okul yöneticilerinin %46.9’si kadın, %53.1 ise erkektir, okul okul yöneticisi yardımcı  %64’ü kadın, 

%46’sı ise erkektir, öğretmenlerin % 32.3’ü kadın, % 67.7’si ise erkektir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar 

tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile Şahin (1999) tarafından geliştirilen "İş Doyumu Ölçeği" 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yüzdelik dağılımları, yönlü varyans analizi ANOVA, T-test ile analiz 

edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, KKTC’de görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin yaş bağımsız 

değişkenine ve görev kadro durumuna göre iş doyumu düzeylerinde anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine, görev yapılan ilçeye ve mesleki kıdeme göre analmlı 

bir farklılık bulunmamıştır. KKTC de görev yapan ve örnekleme dahil edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin, 

genel olarak İş Doyumu düzeyinin “orta” düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, okul yöneticisi, öğretmen. 

EXAMINATION OF THE JOB SATISFACTION LEVELS OF 

SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS (TRNC SAMPLE) 

Abstract 
The aim of this study is to investigate whether there are significant differences between organizational 

job satisfaction and different variables of school administrators and teachers working in Secondary Schools and 

High Schools affiliated to the Ministry of National Education of the Turkish Republic of Northern Cyprus. In this 

research, 72 school administrators and teachers working in the TRNC in the 2020-2021 academic year constituted 

the sample of the research. 46.9% of the school administrators constituting the research population are women and 

53.1% are men, 64% of the assistant school administrators are women and 46% are men, 32.3% of the teachers 

are women and 67.7% are men. The data of the study were used in the Personal Information Form prepared by the 

researchers and the "Job Satisfaction Scale" developed by Şahin (1999). The data of the research, Percentage 

distributions, directional analysis of variance were analyzed with ANOVA, T-test. According to the results of the 

study, it was determined that the school administrators and teachers working in the TRNC showed a significant 

difference in their job satisfaction levels according to the age independent variable and the position of the staff. 

There was no significant difference according to the gender variable of school administrators and teachers, the 

district where they worked and professional seniority. It has been determined that the level of job satisfaction of 

school administrators and teachers working in the TRNC and included in the sample is at "moderate" level. 

Keywords: Job satisfaction, school administrator, teacher 
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1. GİRİŞ 

Okul yöneticileri, öğretimsel liderler olarak eğitim işlerini yürütürken öğretmenlerle birlikte 

yol alırlar. Eğitimde inovasyon tanımı yeni fikir, süreç, davranış, teknoloji’nin tüm okullarda öğretimin 

faydasına kullanılmasıdır. Çağdaş eğitim çalışmaları, süreç içinde uygulanması ve teknolojinin 

yardımları ile öğretmenlerin de işi kolaylaşmakta, kendilerini geliştirmekte ve işlerinden mutlu 

olmaktadırlar. Bu açıdan ele alındığında innovatif öğretimsel lider olarak okul yöneticilerin okullarına 

getirdikleri yenilik, değişim ve teknolojik altyapı, öğretmenlerde örgütsel mutluluk ve iş doyumunu da 

beraberinde getirmektedir. 

Okul yönetimlerinin rolleri arasında en önemlisi, en başta öğretmenler ve öğrenciler olmak 

üzere tüm insan kaynaklarının gelişimini destekleyerek, başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda okul yöneticileri ve yönetimi tüm çalışanların birlikte hareket edecekleri bir ortam 

meydana getirmelidirler (Kurt, 2012) İnsan ilişkileri kavramını oluşturan başlıca düşünce şekli örgüt 

yararları ile kişisel faydaları birleştirmesi hedefi ile örgütün yararlarını en verimli çözüme ulaştırmaya 

imkan verir (Gürsel, Izgar ve Altınok, 2003). Her ihtiyacın karşılanması adımında ortaya mutluluk 

çıkmaktadır. Mutlu insanlar işinden memnun oldukları, ihtiyaçlarının yeniliklerle, diğer bir deyişle 

inovasyonun kendine kattıkları ile karşılandığını bildiği sürece işinde huzurlu ve motive 

olabilmektedir. İhtiyaçlar hiyerarşisi ele alındığında inovasyon örgütün veya bireylerin mutluluk ve iş 

doyumu açısından gerekli olduğu söylenebilir. Çünkü her ihtiyacının giderilmesi hem örgütü hem de 

çalışanı bir adım ileriye taşımakta gelişmesine yol açmaktadır. 

İş çevrelerinden ve ortamlarından memnun olan İnsanlar daha verimli çalışmakta ve aynı 

ölçüde iş doyumu sağlamaktadırlar. Bu nedenle eğitimde verimin ve kalitenin sağlanabilmesi için okul 

yöneticilerinin; okulun çalışma şartlarını iyileştirmeye, aynı zamanda öğretmenlerin bireysel ve 

meslekî beklentilerini karşılamaya yönelik daha fazla özen göstermeleri önemlidir (Karaköse & 

Kocabaş, 2006). Wagner ve French (2010) iş doyumunun yüksek olmasının öğretmenlerin bağlılık ve 

motivasyon içeren iş performanslarıyla; iş doyumunun eksikliğinin ise öğretmenlerin devamsızlığı ve 

başka mesleklere geçmesi ile ilişkili olduğunu belirtmektedirler. 

İş doyumu “çalışanların işlerini sevme derecesi” ve  çalışanın iş durumuna gösterdiği duygusal 

bir tepki olarak tanımlanabilir (Çetinkanat, 2000). Öğretmenlerin daha verimli olmalarının kültürel 

farklılıklardan çok profesyonel yaklaşımlara bağlı olduğu söylenebilir (Azimli ve Ada,2021). 

Öğretmenlerin müdürleri tarafından desteklediklerini ve beğenildiklerini hissettiklerinde, öğrencilere 

bağlılık seviyelerinin arttığını ve morallerinin yükseldiğini söylemiştir  (Mackenzie,2007) 

Bu çalışmanın önemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ortaokul ve 

Liselerinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin örgütsel iş doyumu ile farklı değişkenler 

arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını araştırmaktır. Okul  yöneticilerinin, öğretimsel liderler 
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olarak yeniliklere ve gelişimlere açık, araştırmacı olmaları, hem okullarını daha başarılı hale getirecek, 

hem de yönetimi altındaki çalışanların motivasyonlarına, mesleki gelişimlerine ve sorumlu oldukları 

örgütlerinin geleceğine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu da doğal olarak okul öğretmenlerinin 

mutluluk ve iş doyumu oranlarında artış sağlayacaktır.  Bu yenilikçi yapıda eğitim alan bireyler ise 

dünya şartlarına hazır bir şekilde gelişerek ülke ekonomisi için kazanılacak değerler olacaklardır. 

Araştırmanın Amacı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ortaokul ve Liselerinde görev 

yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin örgütsel iş doyumu ile farklı değişkenler arasında anlamlı 

farklılıklar olup olmadığını araştırmaktır. 

Alt Amaçlar 

1.Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin iş doyumu puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı 

olarak farklılaşmakta mıdır? 

2. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamaları yaşa göre anlamlı olarak 

farklılaşmakta mıdır? 

3. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu”  puan ortalamaları kadrosuna göre anlamlı 

olarak farklılaşmakta mıdır? 

4. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu”  puan ortalamaları görev yaptıkları ilçeye 

göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

5. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamaları mesleki kıdeme göre 

anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında KKTC de görev yapan okul yöneticileri 

ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini, 6 ilçede görev yapan uygun örnekleme 

yöntemiyle belirlenen okul yöneticisi ve öğretmenleri oluşturmaktadır.  Pandemi sürecinden dolayı 

uygulama online olarak yapılmış ve ölçme araçlarını cevaplamayı kabul eden gönüllü okul yöneticileri 

ve öğretmenler araştırma örnekleminde yer almışlardır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında KKTC de 

toplam 32 okul yöneticisi, 92 okul yöneticisi yardımcısı  ve 1,960 öğretmeni bulunmaktadır. Tablo 2’den 

de anlaşılacağı gibi araştırma evrenini oluşturan okul yöneticilerinin %46.9’si kadın, %53.1 ise erkektir, 

okul okul yöneticisi yardımcı  %64’ü kadın, %46’sı ise erkektir, öğretmenlerin % 32.3’ü kadın, % 

67.7’si ise erkektir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile Şahin (1999) 

tarafından geliştirilen "İş Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. 

İş Doyumu Ölçeği: 

Veri toplamada Şahin (1999) tarafından geliştirilen ve 12 yıl önceki araştırmada da kullanılmış 

olan "İş Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Bu ölçeğin kullanılmasının temel nedeni önceki araştırmanın 

sonuçlarıyla karşılaştırma yapılmak istenmesidir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. 
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Ölçekte 42 soru ve altı alt boyut bulunmaktadır. Ölçeğin hesaplanan Cronbach Alpha değer .91 

bulunmuştur. "Evet", "Kısmen" ve "Hayır" şeklinde üçlü derecelemeye göre düzenlenmiştir. Puanlama 

evet "3", kısmen "2", hayır "1" biçiminde; 2., 9., 27., 29., 31., 32., 34., 37., 38., 39.olumsuz maddeleri 

içermektedir. Anlam olarak olumsuz fakat köken olarak olumlu olan maddeler 7., 10., 12., 14., 15., 19., 

21., 23., 28., 35., 40. ve 42. Olarak sıralanmıştır.Bu sorularda ise puanlama tam tersi şeklindedir 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri, Yüzdelik dağılımları, yönlü varyans analizi ANOVA, T-test, Scheffe ve 

LSD anlamlılık testleri ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin iş doyumu: 

Araştırmanın birinci Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt amacı, “Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin iş doyumu puan 

ortalamaları cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamaları arasında cinsiyet bağımsız 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup-olmadığını belirlemek için verilere t-

test uygulanmıştır. T-testi sonucu Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Öğretmenlerin Cinsiyete Göre “İş doyumu”na İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları, p 

ve t Değerleri 

Bağımlı Değişken 

C
in

si
y

et
  

n 

 

x 

 

ss 

 

t 

 

P 
ÖNEM 

DÜZEYİ 

“İş doyumu” 

Kadın  51 89,0000 6,00000 
,331 ,742 

p>.05 

Fark anlamlı 

değil 
Erkek 21 88,4762 6,37667 

 

Tablo 1 incelendiğinde, kadın öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamalarının erkek öğretmenlere 

göre daha yüksek olduğu, ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.  

Araştırmanın ikinci Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt amacı, “Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan 

ortalamaları yaşa göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamaları arasında yaş bağımsız 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup-olmadığını belirlemek için verilere tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Yaş değişkenine ilişkin tanımlayıcı istatistik 

sonuçları Tablo 2’de, ANOVA testi sonucu Tablo 3 de verilmiştir. 
Tablo 2. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin Yaş Bağımsız Değişkenine “İş Doyumu” Puanlarına 

İlişkin Tanımlayıcı Analiz Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

Yaş  

n 

 

x 

 

ss 

“İş 

Doyumu” 

26-30 

31-40 

41 ve   

üzeri 

Toplam 

2 

20 

50 

72 

99,0000 

87,0000 

89,1800 

88,8472 

12,72792 

5,02625 

5,88214 

6,07154 
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Tablo 2 incelendiğinde, 26-30 yaş grubu okul yöneticisi ve öğretmenlerin, “İş Doyumu”  puan 

ortalamalarının en yüksek olduğu, 31-40 yaş grubu okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise “İş Doyumu” 

puan ortalamalarının en düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup-

olmadığı test etmek için verilere ANOVA testi uygulanmıştır(Tablo 3).   
Tablo 3. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin Yaş Değişkenine “İş Doyumu” ANOVA Testi Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F 

değeri 

P 

değeri 

ÖNEM 

DÜZEYİ 

“İş Doyumu”   GA 279,939 2 139,970 4,132 ,020 P<.05* 

Fark anlamlı Gİ 2337,380 69 33,875 

Toplam 2617,319 71  

 

Tablo 3’de örnekleme dahil edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan 

ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır. Değişime neden olan 

grupları belirleyebilmek için verilere LSD anlamlılık testi uygulanmıştır. Tablo 4’ten de görüleceği 

üzere LSD anlamlılık testi sonucunda, istatistiksel olarak farklılaşmanın okul yöneticisi ile öğretmen 

gruplarından kaynaklandığı ve farkın 26-30 yaş grubu öğretmenler lehine olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 4. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin Yaş Değişkenine göre “İş Doyumu” LSD Anlamlılık Testi Analiz 

Sonucu 

 

(I) Suanki 

Kadronuz 

(J) Suanki 

Kadronuz 

Mean 

Difference  Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

       

26-30 
31-40 12,00000* 4,31640 ,007 3,3890 20,6110 

26-30 
41 ve üzeri 9,82000* 4,19703 ,022 1,4472 18,1928 

31-40 
26-30 -12,00000* 4,31640 ,007 -20,6110 -3,3890 

31-40 41 ve üzeri -2,18000 1,53989 ,161 -5,2520 ,8920 

41 ve üzeri 
26-30 -9,82000* 4,19703 ,022 -18,1928 -1,4472 

41 ve üzeri 31-40 2,18000 1,53989 ,161 -,8920 5,2520 

 

Araştırmanın Üçüncü Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt amacı, “Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu”  puan 

ortalamaları kadrosuna göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamaları arasında kadro bağımsız 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup-olmadığını belirlemek için verilere tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Kadro değişkenine ilişkin tanımlayıcı istatisk 

sonuçları Tablo 5’de, ANOVA testi sonucu Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 5. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin Kadro Bağımsız Değişkenine “İş Doyumu”   Puanlarına İlişkin 

Tanımlayıcı Analiz Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

Kadro  

n 

 

x 

 

ss 

“İş Doyumu”   Öğretmen 60 88,1000 5,58661 

Okul yöneticisi 

Yardımcısı 

8 90,7500 7,90569 

Okul yöneticisi 4 96,2500 4,34933 
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Toplam 72 88,8472 6,07154 

   

Tablo 5 incelendiğinde, okul yöneticisi kadrosunda görev yapan öğretmenlerin, “İş Doyumu”   

puan ortalamalarının en yüksek olduğu, öğretmenlerin ise “İş Doyumu” puan ortalamalarının en düşük 

düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup-olmadığı test etmek için verilere 

ANOVA testi uygulanmıştır.   

Tablo 6. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin Kadro Değişkenine göre “İş Doyumu”  ANOVA Testi Analiz 

Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F değeri P 

değeri 

ÖNEM 

DÜZEYİ 

“İş Doyumu”   GA 

Gİ 

Toplam 

281,669 

2335,650 

2617,319 

2 

69 

71 

140,835 

33,850 

4,161 ,020 P<.05* 

Fark anlamlı 

 

Tablo 6’da örnekleme dahil edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan 

ortalamalarının kadro değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır. Değişime neden olan 

grupları belirleyebilmek için verilere LSD anlamlılık testi uygulanmıştır. Tablo 6’da görüleceği üzere 

LSD anlamlılık testi sonucunda, istatistiksel olarak farklılaşmanın okul yöneticisi ile öğretmen 

gruplarından kaynaklandığı ve farkın okul yöneticilerinin lehine olduğu ifade edilebilir. Bu durum, 

öğretmenlerle karşılaştırıldığında, okul yöneticilerinin iş doyumlarının daha yüksek olmasının okul 

yöneticilerinin iş doyumlarının öğretmenlerden daha yüksek olduğu söylenebilir.  
Tablo 7. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin Kadro Değişkenine göre “İş Doyumu” LSD Anlamlılık Testi 

Sonucu 

 

(I) Suanki 

Kadronuz 

(J) Suanki 

Kadronuz 

Mean 

Difference  Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

       

Öğretmen Okul 

yöneticisi 

Yar 

-2,65000 2,18984 ,230 -7,0186 1,7186 

Öğretmen 
Okul 

yöneticisi 

-8,15000* 3,00444 ,008 -14,1437 -2,1563 

Okul 

yöneticisi 

Yar 

Öğretmen 2,65000 2,18984 ,230 -1,7186 7,0186 

Okul 

yöneticisi Yar 
Okul 

yöneticisi 

-5,50000 3,56283 ,127 -12,6076 1,6076 

Okul 

yöneticisi 

Öğretmen 8,15000* 3,00444 ,008 2,1563 14,1437 

Okul 

yöneticisi 
Okul 

yöneticisi 

Yar 

5,50000 3,56283 ,127 -1,6076 12,6076 

 

Araştırmanın dördüncü Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt amacı, “Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu”  puan 

ortalamaları görev yaptıkları ilçeye göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmştir. 
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Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamaları arasında görev yaptıkları 

ilçe bağımsız değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup-olmadığını belirlemek 

için verilere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. görev yaptıkları ilçe değişkenine 

ilişkin tanımlayıcı istatistik sonuçları Tablo 8’de, ANOVA testi sonucu Tablo 9’da verilmiştir. 
Tablo 8. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin görev yaptıkları ilçe Bağımsız Değişkenine “İş Doyumu”  

Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı Analiz Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

İlçe  

n 

 

x 

 

ss 

“İş Doyumu” Gazi Mağusa 3 89,6667 2,08167 

Girne 16 89,6250 6,54090 

Güzelyurt 24 89,4167 6,49359 

Lefkoşa 25 87,4000 5,99305 

Lefke 2 93,5000 ,70711 

İskele 2 88,0000 4,24264 

Toplam 72 88,8472 6,07154 

   

Tablo 8 incelendiğinde, Lefke ilçesinde görev yapan öğretmenlerin, “İş Doyumu” puan 

ortalamalarının en yüksek olduğu, Lefkoşa ilçesinde görev yapan öğretmenlerin ise “İş Doyumu” puan 

ortalamalrının en düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup-

olmadığı test etmek için verilere ANOVA testi uygulanmıştır.   
Tablo 9. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin görev yaptıkları ilçe Değişkenine göre “İş Doyumu” ANOVA 

Testi Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F 

değeri 

P 

değeri 

ÖNEM 

DÜZEYİ 

“İnovasyon 

Yeterliği” 

GA 

Gİ 

Toplam 

116,569 

2500,750 

2617,319 

5 

66 

71 

23,314 

37,890 

,615 ,689 
P>.05 

Fark anlamlı 

değil 

 

Tablo 9’da örnekleme dahil edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan 

ortalamalarının görev yaptıkları ilçe değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır.  

Araştırmanın beşinci Alt Amacına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci alt amacı, “Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan 

ortalamaları mesleki kıdeme göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İş Doyumu” puan ortalamalarının mesleki kıdem 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup-olmadığını belirlemek için verilere tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Mesleki kıdem değişkenine ilişkin tanımlayıcı 

istatistik sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 
Tablo 10. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki kıdem Bağımsız Değişkenine “İş Doyumu” Puanlarına 

İlişkin Tanımlayıcı Analiz Sonucu 

 

Bağımlı 

Değişken 

Mesleki Kıdem  

n 

 

x 

 

ss 

“İş Doyumu” 0-4 yıl 12 89,6667 5,48276 

5-9 yıl 13 90,0769 4,99102 

10-14 yıl 9 88,3333 5,61249 

15-19 yıl 8 83,0000 3,70328 

20 yıl ve üzeri 30 89,7000 6,73206 

Total 72 88,8472 6,07154 
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Tablo 10 incelendiğinde, mesleki kıdeminin 5-9 yıl olduğunu ifade eden okul yöneticisi ve 

öğretmenlerinin “İş Doyumu” puan ortalamalarının en yüksek olduğu, mesleki kıdeminin 15-19 yıl 

olduğunu belirten öğretmenlerin ise “İş Doyumu” puan ortalamalrının en düşük düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup-olmadığı test etmek için verilere ANOVA testi 

uygulanmıştır.   
Tablo 11. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki kıdem Değişkenine göre “İş Doyumu” ANOVA Testi 

Analizi 

 

Bağımlı 

Değişken 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F değeri P 

değeri 

ÖNEM 

DÜZEYİ 

“İş Doyumu” GA 

Gİ 

Toplam 

325,430 

2291,890 

2617,319 

4 

67 

71 

81,357 

34,207 

2,378 ,060 P>.05 

Fark anlamlı 

değil 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, örnekleme dahil edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin iş doyumu puan 

ortalamalarının mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır.  

SONUÇ 

KKTC’de görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre  “İş 

Doyumu”nun anlamlı olarak farklılaşmadığı yönündeki eldeki araştırma sonucu; erkek ve kadın 

öğretmenlerin “İş Doyumu” düzeylerinin birbirine benzer nitelikte olması KKTC toplumunda pozitif 

veya negatif yönde bir ayrıştırmanın olmaması anlamında olumlu bir durum olarak yorumlanabilir. Bu 

araştırmanın sonucundan farklı olarak, Yılmaz, Boğa ve Ceylan (2011) çalışmalarında cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık saptamışlardır. 

Yaş bağımsız değişkenine göre göreve yeni başlayan öğretmenlerin “İş Doyumu”nun daha 

yüksek düzeyde bulunması, 30 yaş ve üzeri öğretmenlerin “İş Doyumu”nun düşük düzeyde olması, genç 

öğretmenlerin çalışma mesleğin ilk yıllarında daha idealist oldukları, çeşitli nedenlerden dolayı 

mesleğinden elde ettği doyumu zamanla kaybettikleri şeklinde yorumlanabilir. Örnekleme dahil edilen 

okul yöneticileri ve öğretmenlerin yaş değişkenine göre “İş Doyumu”nun anlamlı olarak farklılaştığı 

sonucu, “İnovasyon Yeterliği”nin de mesleki kıdem süresi arttıkça azaldığı sonucuyla birbirini destekler 

niteliktedir.  Yaş bağımsız değişkenine göre  “İş Doyumu”nun anlamlı olarak farklılaştığını belirleyen 

eldeki araştırma sonucunun Geçer ve Taşdemir (2020)tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla çelişkili 

olduğu söylenebilir.    

Görev kadro bağımsız değişkenine göre iş doyumunun farklılaştığı ve farklılaşmanın okul 

yöneticisi ile öğretmen gruplarından kaynaklandığı, ve farkın okul yöneticilerinin lehine olduğu sonucu; 

Yöneticilerin sınıf stresinden uzak olmalarının bunda etkisi olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerle karşılaştırıldığında, okul yöneticilerinin iş doyumlarının daha yüksek olamasının nedeni 

yönetsel anlamda ofis içi çalışma ortamları olabilir. Eldeki araştırma sonucu,  Baluyos, Rivera ve 

Baluyos (2019)  tarafından yapılmış araştırma sonuçlarının eldeki çalışma sonucunu desteklemektedir. 

Görev yapılan ilçeye göre iş doyumunda farklılaşmanın olmaması, çalışma şartlarının ve 

yaşanılanların eğitim sistemi içinde başkalaşmaması şeklinde yorumlanabilir. Eldeki araştırma sonucu,  

Geçer ve Taşdemir (2020) tarafından yapılmış araştırma sonuçlarının eldeki çalışma sonucunu 

desteklemektedir. 

Mesleki kıdeme göre iş doyumunda farklılaşmanın olmaması, Okul ortamının önemli olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Eldeki araştırma sonucu, Geçer ve Taşdemir (2020) tarafından yapılmış 

araştırma sonuçlarının eldeki çalışma sonucunu desteklemektedir. 

Sonuç ve Öneriler  
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KKTC’de görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin “İş Doyumu”nun cinsiyet, görev 

yapılan ilçe ve mesleki kıdem bağımsız değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı değişmediği; yaş 

ve görev yapılan kadro bağımsız değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır.  

KKTC de görev yapan ve örnekleme dahil edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin, genel olarak 

İş Doyumunun “orta” düzeyde olduğu saptanmıştır. Okul yönetici ve öğretmenlerin iş doyumu 

düzeylerinin yükseltilmesine ilişkin, konferans, seminerler verilebilir. Okul yönetimi ile MEB ile 

birlikte okullarda iş doyumu düzeyinin yükseltilmesine ilişkin olumlu bir okul ortamının sağlanması ve 

mesleki gerekli önlemlerin alınması konusunda işbirliği sağlanması önemlidir. 

Mesleğe yeni başlayan eğitimcilerin ilk görev yıllarında okul örgütsel mutluluk düzeylerinin 

neden olumsuz düzeyde olduğuna ilişkin nitel araştırmalar yapılabilir.  

Bu araştırma sonuçlarının genellenmesi bu okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerle 

sınırlı tutulmalıdır. Bu konuda yapılacak olan yeni çalışmalarda, farklı eğitim kademelerinde görev 

yapan öğretmen ve yöneticiler ile aynı okullarda ki öğrencileri de kapsayacak şekilde farklı 

değişkenlerle çalışılması önerilebilir.   
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Özet 

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında beş 

faktörlü kişilik özelliklerinin rolünü incelemektir. Araştırmada ilişkisel modellerden yordayıcı 

korelasyonel araştırma deseni kullanılmıştır.  Araştırmanın katılımcılarını Selçuk Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde eğitim gören 190 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırma verileri ̎ Akademik Erteleme Ölçeği Kısa Formu ̎ ve “On Maddeli Kişilik Ölçeği ̎  kullanılarak 

toplanmıştır. Korelasyon analizleri sonucunda öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile duygusal 

denge ve yumuşak başlılık kişilik özellikleri arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki 

bulunmuşken sorumluluk kişilik özelliğiyle orta düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Akademik erteleme davranışının deneyime açıklık ve dışadönüklük kişilik özellikleriyle arasında 

anlamlı ilişki bulunamamıştır. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise sadece sorumluluk kişilik 

özelliğinin akademik erteleme davranışını anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda tartışma yapılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Erteleme, Beş Büyük Kişilik, Sorumluluk. 

Abstract 

The aim of this study is to examine the role of five-factor personality traits in academic 

procrastination behaviors of education faculty students. The predictive correlational research design, 

one of the relational models, was used in the study. The participants of the research are 190 students 

from Selçuk University Faculty of Education in the 2021-2022 academic year. Research data were 

collected using the ̎ Academic Procrastination Short Form  ̎and the “Ten-Item Personality Scale .̎ As a 

result of the correlation analysis, there was a negative and low-level significant relationship between 

students' academic procrastination behaviors and emotional stability and agreeableness personality 

traits, while a moderately negative and significant relationship was found with the conscientiousness 

personality trait. No significant relationship was found between academic procrastination behavior and 

personality traits of openness to experience and extraversion.According to the results of multiple 

regression analysis, it was found that only the conscientiousness personality trait significantly predicted 

academic procrastination behavior. In line with the findings obtained, a discussion was made and some 

suggestions were made. 

Keywords: Academic Procrastination, Big Five Personality Traits, Conscientiousness. 

Giriş 

Öğrencilik yaşamında öğrencilerin akademik başarılarının artmasına katkıda bulunacak 

faktörlerin yanı sıra akademik başarılarının düşmesine sebep olabilecek faktörler de 

mailto:seymayalcin55@gmail.com
mailto:mustafa.pamuk@selcuk.edu.tr
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araştırmacıların ilgi alanına girmektedir. Öğrencilerin akademik yaşamlarına ve başarılarına 

olumsuz yönde etki eden faktörlerden biri de akademik ertelemedir (Balkis ve Duru, 2016; 

Erdoğan,  Pamuk, Yürük, ve Pamuk, 2013; Özer ve Altun, 2011). Erteleme türlerinden biri olan 

akademik erteleme davranışı, öğrencilerin dönem ödevi yazmak ve sınavlara çalışmak gibi 

akademik görevlerde geciktirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Prohaska, Morrill, Atiles ve 

Perez, 2000). Ertelemeyle ilgili yapılan araştırmalar dikkate alındığında erteleme davranışının, 

kişilerin önceliklerini belirleyebilme, zaman yönetimi, verimli ve etkili çalışma gibi 

becerilerinin olmamasının yanında kişilik özellikleri, kendisine ve çevresine yönelik yaptığı 

hatalı bilişsel yüklemeleriyle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Balkıs, Duru, Buluş ve Duru, 

2006). Alanyazında akademik erteleme davranışının birçok değişkenle ilişkili olduğu 

görülmektedir. Akademik erteleme davranışının sosyal medya bağımlılığıyla (Akbaş-Coşar ve 

Gedik, 2021), cep telefonunun problemli kullanımıyla (Çetin, Pamuk ve Donmuş, 2015) sürekli 

kaygıyla (Çetin ve Ceyhan, 2018) pozitif yönlü ilişkiliyken; öz düzenleme (Yang, Asbury ve 

Griffiths, 2019), akademik motivasyon (Malkoç ve Kesen-Mutlu, 2018 ), öz kontrol (Uzun, 

LeBlanc ve Ferrari, 2020) ve duygusal zeka (Guo, Yin, Wang, Nie ve Wang, 2019) 

değişkenleriyle negatif yönlü ilişkili oldukları görülmektedir. İlgili alanyazında akademik 

erteleme davranışının pozitif ve negatif yönlü ilişkili olduğu değişkenler  dikkate alındığında, 

akademik erteleme davranışının öğrenciler için istenmeyen bir davranış olduğu söylenebilir. 

Alanyazında akademik erteleme davranışının ele alındığı diğer bir değişken ise kişiliktir.   

Kişilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi süreçler 

olarak tanımlanmaktadır (Burger, 2016). Alanyazın incelendiğinde kişiliğin birçok farklı 

kavramla çalışıldığı görülmektedir (Anlı, Türkoğlu ve Sağır, 2019; Bulut ve Yıldız, 2020; Çınar 

ve Mutlu, 2019; Kutlu ve Pamuk, 2017). Alanyazında kişiliğin öğrencilerin akademik 

yaşamlarındaki farklı değişkenlerle çalışıldığı da görülmektedir. Kişiliğin  akademik öz yeterlik 

(Albayrak, 2014), akademik başarı (Sığrı ve Gürbüz, 2011), okul akademik iyimserliği (Gökler 

ve Taştan, 2018), akademik kontrol odağı (Albayrak, Yazıcı ve Reisoğlu, 2016), akademik 

sahtekarlık (Öztürk-Başpınar ve Çakıroğlu, 2019), akademik kendini engelleme (Taşdemir, 

2020) ve akademik güdülenme (Bircan ve Ünal, 2021) değişkenleriyle çalışıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmada da kişilikle ele alınan akademik değişken akademik ertelemedir.  

Alanyazın incelendiğinde akademik erteleme davranışının kişilikle çalışıldığını 

gösteren araştırmalar yer aldığı görülmektedir. Albayrak (2014) tarafından üniversite 

öğrencileriyle yapılan çalışmada beş büyük kişilik özellikleriyle akademik erteleme arasında 
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anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Karataş’ın (2015) üniversite öğrencileriyle 

yapmış olduğu çalışmada ise beş büyük kişilik özelliklerinden sadece sorumluluk ve dışa 

dönüklük alt boyutlarıyla akademik erteleme arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Üçan 

(2019) tarafından spor bilimleri öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmada ise deneyime açıklık 

alt boyutu haricinde diğer dört alt boyutla akademik erteleme arasında anlamlı ilişki olduğu 

bulunmuştur. Arıöz (2022) tarafından bir kısmı öğretmen adayları olan üniversite öğrencileriyle 

yapılan çalışmada beş büyük kişilik özellikleriyle akademik erteleme arasında anlamlı ilişki 

olduğu bulunmuştur.  

Kişilik kavramı yukarıda da değinildiği gibi insan yaşamının farklı alanlarındaki birçok 

değişkenle birlikte araştırılmış bir kavramdır. Bu çalışmada da kişilikle beraber ele alınan diğer 

değişken olan akademik erteleme davranışı da öğrencilerin akademik yaşamlarını olumsuz bir 

biçimde etkileyen bir davranış olduğu dikkate alındığında, bu davranışta rolü olan değişkenleri 

incelemek araştırmacılar, öğretmenler, okul rehberlik servisleri gibi birçok ilgili grup için önem 

arz etmektedir.  İlgili alanyazın incelendiğinde akademik erteleme ile beş büyük kişilik 

özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışma olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda 

bu araştırmanın amacı eğitim fakültesine devam eden öğrencilerin akademik erteleme 

davranışlarında beş büyük kişiliğin rolünün olup olmadığını incelemektir.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada ilişkisel modellerden yordayıcı korelasyonel araştırma deseni 

kullanılmıştır. Yordayıcı korelasyonel araştırmalar; bir ya da daha çok bağımsız değişkene 

dayalı olarak bağımlı değişkende meydana gelen değişimleri açıklamaya yönelik 

araştırmalardır  (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).Bu 

araştırmada da eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında beş büyük 

kişilik özellilerinin rollerinin incelenmesi amacıyla yordayıcı korelasyonel araştırma deseni 

kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenime devam eden 44’ü erkek 146’sı kadın öğrencilerden 

olmak üzere toplamda 190 öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 
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Akademik Erteleme Ölçeği Kısa Formu: Balkıs ve Duru (2022) Akademik 

Erteleme Ölçeği’nin kısa formunun Türkçe uyarlamasının psikometrik özelliklerini 

incelemek için gerçekleştirdikelri çalışmaya 970 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. 

Ölçeğin geçerliğini tespit etmek için yapı, yakınsak, ölçüt geçerlikleri ve iç tutuarlık 

katsayısı hesaplanmıştır. . Doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen uyum indeksi verileri 

[X 2 (Sd = 5, N= 272) = 7.253, p = .20, X 2 /Sd = 1.453, RMSEA = .04 (.00-.10), SRMR = 

.02, GFI =.99, CFI = 1, TLI = .99, NFI = .99 ve RFI = .98)] ölçeğin Türkçe formunun 

orijinali ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı Cronbach α = 

.88 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda ölçeğin Türkçe uyarlamasının 

Türkiye’deki üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

görülmüştür. 

On Maddeli Kişilik Ölçeği : On maddeli kişilik ölçeğinin Türk kültürüne 

uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Atak (2013) tarafından yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada (KMO=0,89; χ2 = 6582,46; p=0,00) istatistik değerleri elde edilerek 

ölçeğin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda ölçekte beş faktör tespit edilmiştir. Beş faktörlü yapıyı sınamak için yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda eld edilen istatistiki bulgular (X2/sd: 2,20, GFI .95, 

AGFI .92, CFI .93, NNFI .91, RMR.04 ve RMSEA .03) şeklindedir. Doğrulayıcı faktör 

analizi sonucu elde edilen uyum verileri ölçeğin yapısının önerilen beş boyutlu modele 

uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için Cronbach α ile 

iç tutarlığı hesaplanmış olup, ölçüm sonucunda; deneyime açıklık alt boyutu 0,83, 

yumuşak başlılık alt boyutu 0,81, duygusal dengelilik alt boyutu 0,83, sorumluluk alt 

boyutu 0,84 ve dışa dönüklük alt boyutu 0.86 olarak bulunmuş olup bu veriler ölçeğin 

tutarlı bir yapısı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma neticesinde 

On maddeli kişilik Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir veriler sunduğu 

görülmektedir. 

Süreç  

Araştırma kapsamında öncelikle araştırmada kullanılacak olan ölçeklerin yazarlarından 

izin alınmıştır. Öncelikle Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Etik kurulundan ve Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’ndan izin alınmıştır. Araştırma izinleri alındıktan sonra 

gönüllü olan öğrencilerden veri toplanmıştır.  

Verilerin Analizi 
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Veriler toplanıp SPSS programına girildikten sonra öncelikle veriler analizlere 

geçmeden önce kayıp veri, yanlış veri girişi, basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Tablo 

1’de görüldüğü üzere, basıklık değerlerinin -.919 ile .929 arasında değiştiği; çarpıklık 

değerlerinin ise -.856 ile .211 arasında değiştiği bulunuştur.Araştırmanın amacı doğrultusunda 

Pearson korelasyon katsayıları ve regresyon analizlerinin yapılıp rapor edilmiştir.Regresyon 

analizinin başlangıcında bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları, Tolerans 

değerleri (TD) ve VIF değerleri hesaplanmıştır. Regresyon modeli için VIF değerlerinin 1.205-

1.354, Tolerans değerlerinin ise 0.739 - 0.830 arasında olduğu ve Tablo 1’de görüldüğü üzere 

bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar da 0.031-0.416 arasında değişmektedir. TD 

değerinin 0.2’den büyük olması, VIF değerinin ise 10’dan küçük olması (Field, 2005), bağımsız 

değişkenler (yordayıcılar) arasındaki korelasyonun .80’in altında olması (Büyüköztürk, 2010; 

Field, 2005) gerekmektedir. Regresyon analizi öncesi gerekli değerleri aldıkları ve çoklu 

bağlantı problemiyle karşılaşılmadığı görülmüştür. 

Bulgular 

Bu kısımda değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma, basıklık, çarpıklık, pearson 

korelasyon katsayıları ile çoklu regresyon analizine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1. Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma, basıklık, çarpıklık, pearson korelasyon 

katsayıları 
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Çar

pıklık 
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-

,856 

-
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,611 

N:190, *p<.05, **p<.01; Akert: Akademik erteleme, DışDö: Dışadönüklük, DuyDe: Duygusal denge, YumBa: Yumuşak 

başlılık, DenAç: Deneyime açıklık, Sor: Sorumluluk 

Tablo 1’deki akademik erteleme ile ilgili ortalama verileri incelendiğinde akademik 

erteleme davranışının (𝑥̄ = 14,6) yaygın olduğu görülmektedir. Kişilik boyutunda ise aritmetik 

ortalama puanına bakılınca katılımcıların büyük çoğunluğunun yumuşak başlı kişilik 

özelliğinin baskın olduğu (x̄=10,42) değerlendirilebilir. Akademik erteleme ile duygusal denge 

(r=-.212, p˂.01), yumuşak başlılık (r=-.165, p˂.05), sorumluluk (r =-.457, p˂.01) arasında 

negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Akademik ertelemenin dışadönüklük   (r =-.08, 

p>.01) ve deneyime açıklık (r =.042, p>.01) arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 

Dışadönüklük ile duygusal denge (r =.188, p˂.05), yumuşak başlılık (r=.197, p˂.01), deneyime 

açıklık (r = .335, p˂.01), sorumluluk (r = .416, p˂.01) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Duygusal denge ile yumuşak başlılık (r=.286, p˂.01), sorumluluk (r=.37, p˂.01) 

arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuşken deneyime açıklık ile arasında anlamlı ilişki 

olmadığı bulunmuştur (r=.031, p>.01).Yumuşak başlılık ile sorumluluk (r=.38, p˂.01) arasında 

da olumlu yönde ilişki olduğu bulgusu elde edilmişken deneyime açıklık ile arasında olmadığı 

bulunmuştur (r =.042, p>.01). 

Tablo 2. Akademik ertelemenin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 
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F (5, 184)=10,953*,    R2=.229  Adj. R2=.208  

 N:190, *p<.05,   

Dışadönüklük, duygusal denge, sorumluluk, deneyime açıklık ve yumuşak başlılık 

kişilik özelliklerinin öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarını ne şekilde 

yordadığını görmek için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Bu tabloya göre akademik erteleme davranışını kişilik özelliklerinden sadece sorumluluk kişilik 
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özelliğinin yordadığı bulunmuştur (β=-.496, t=-6,334, p˂.05).  Çoklu regresyon analizi 

sonucunda bağımsız değişkenlerin akademik erteleme davranışında açıklanan varyansı yaklaşık 

%23’ünü açıkladıkları görülmektedir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yapılan bu çalışmada öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarında kişilik 

yapılarının rolleri araştırılmış olup sonuç olarak dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak 

başlılık ve duygusal denge kişilik yapılarının akademik erteleme davranışını yordamadığı 

bulunmuştur. Alanyazın incelendiğinde benzer sonuçlar olduğu görülmektedir (Albayrak, 

Yazıcı ve Reisoğlu, 2016; Arıöz, 2022; Lee, Kelly ve Edwards, 2005; Ocansey, Addo, Onyeaka, 

Andoh-Arthur ve Asante, 2020; Watson, 2001). Pathak’a (2021) göre yumuşak başlılık ile 

akademik erteleme arasında ilişki olmamasının nedeni, uyumluluğun kişilerarası tarzı 

yansıtması, insanların davranış süreçlerinden ziyade birbirleriyle yaptıklarını içermesi ve 

erteleme ile ilgili olmamasıdır. Deneyime açıklık kişilik özelliği de bu çalışmada akademik 

erteleme davranışını yordamamıştır. Alanyazında deneyime açıklık ile akademik erteleme 

arasında anlamlı ilişki bulmayan çalışmaların (Albayrak, 2014; Arıöz, 2022) yanısıra ilişki 

olduğunu gösteren çalışmalar da yer almaktadır (Karataş ve Bademcioğlu, 2015; Ljubin-Golub, 

Petričević ve Rovan, 2019;Ocansey vd., 2020). Bu bağlamda ilerleyen çalışmalarda bu farklı 

sonuçları derinlemesine irdeleyebilecek nitel çalışmalar ve karma desen araştırmalar 

yapılabilir. Hess, Sherman ve Goodman (2000) nörotizmin akademik ertelemenin anlamlı 

yordayıcı olduğunu buldukları çalışmalarında bu durumu, nörotizmin özgüven eksikliğinden 

veya hazırlıklı olmaktan ayrı olarak akademik erteleme ile ilişkilendiren, nörotizmin özelliği 

olan gergin uyarılma veya kaygının “korku” unsuru olabileceğini belirtmişlerdir. Diğer bir 

açıklamaya göre ise, nevrotik eğilimi fazla olan bireyler ise olumsuz duygulara daha fazla sahip 

oldukları için istemedikleri işleri sonraya bırakarak daha fazla erteleme davranışında bulunuyor 

olabilirler (Doğan, Kürüm ve Kazak, 2014). Bu çalışmada ise nörotizm akademik ertelemeyi 

yordamamıştır. Bu bağlamda ilerleyen çalışmalarda bu farklı sonuçları derinlemesine 

irdeleyebilecek nitel çalışmalar ve karma desen araştırmalar yapılabilir. Arıöz (2022) yapmış 

olduğu çalışmasında, dışadönüklük kişilik özelliğinin akademik ertelemeyi yordadığını bulmuş 

ve bu durumu, öğrenciler dışa dönük yapıda olduklarında ders çalışma alışkanlıklarının 

olumsuz yönde etkilenebileceğini ve bu durumun sorumsuzluğa ve akademik ertelemeye 

sebebiyet verebileceğini belirtmiştir. Bu çalışmada ise dışadönüklük akademik ertelemeyi 

yordamamıştır. Bu bağlamda ilerleyen çalışmalarda bu farklı sonuçları derinlemesine 

irdeleyebilecek nitel çalışmalar ve karma desen araştırmalar yapılabilir. 
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Araştırmada elde edilen diğer bulgulara göre sorumluluk kişilik özelliği ile akademik 

erteleme davranışı arasında negatif yönlü anlamlı düzeyde ilişki olmasının yanı sıra sorumluluk 

kişilik özelliği akademik erteleme davranışının anlamlı yordayıcısı olduğu bulunmuştur. 

Alanyazın incelendiğinde, sorumluluk kişilik özelliğinin akademik erteleme davranışının 

anlamlı bir yordayıcısı olduğunu gösteren çalışmalar yer almaktadır. Özer ve Altun  (2011) 

üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında sorumluluk kişilik özelliğinin 

anlamlı rolünün olduğunu bulmuşlardır. Kandemir (2010) tarafından öğretmen adaylarıyla 

yapılan bir çalışmada sorumluluk kişilik özelliğinin akademik erteleme davranışını anlamlı 

düzeyde yordadıdğı bulunmuştur. Kağan, Çakır, İlhan ve Kandemir(2010) yapmış oldukları 

çalışmada, kurmuş oldukları yapısal modelde akademik ertelemeyi en güçlü yordayan 

değişkenin sorumluluk kişilik özelliği olduğunu bulmuşlardır. Özer ve Altun (2011) 

sorumluluğun öz disiplin, başarı çabası, düzenlilik, dakiklik, sebatkârlık ve organizasyon 

becerisine sahip olma kişilik özellikleriyle ilişkilendirildiğini ve buradan yola çıkarak akademik 

erteleme davranışı gösteren öğrencilerin düşük düzeyde sorumluluk sahibi olabileceklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca sorumluluğun akademik ertelemenin altında yatan nedenlerden biri 

olduğunu da vurgulamışlardır. Hem bu araştırmanın bulguları hem de alanyazın dikkate 

alındığında, öğrencilerin akademik erteleme davranışlarıyla ilgili yapılacak deneysel 

çalışmalarda sorumluluk kişilik özelliğinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Ayrıca 

öğrenciler arasında yaygın bir davranış olduğu dikkate alındığında, büyük gruplara grup 

rehberliği şeklinde akademik erteleme hakkında bilgiler verilebilir. Bunun yanı sıra bireysel 

veya grupla danışma hizmetlerinin de öğrencilere sunulması faydalı olabilir.  Son olarak beş 

büyük kişilik özelliği ile akademik erteleme davranışı arasındaki ilişkileri ele alan meta analiz 

çalışmaları yapılabilir.  
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Özet  
 Bu araştırmanın amacı, tek boyutlu çoklu puanlanan maddeler için Madde Tepki Kuramı (MTK) 

modellerinden Sınıflamalı Tepki Modeli (STM) ile ikili puanlanan verilerde kullanılan madde tepki modellerinden 

Rasch modeli uzantısı Kısmi Puan Modeli (KPM) ve iki parametreli lojistik modeli uzantısı Genelleştirilmiş Kısmi 

Puan Modeli (GKPM)’nin, model-veri uyumu bağlamında karşılaştırılmasıdır.Araştırma, betimsel araştırma 

niteliğinde simülasyon çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, sıralama düzeyindeki 

çok kategorili MTK modellerinden KPM ve GKPM kullanılarak beş kategorili  100 örneklem büyüklüğü için 20 

maddelik 50 ve 100 yineleme ile 300 veri seti oluşturulmuştur. STM ile KPM ve GKPM kullanılarak üretilen 

verilerin analizinde Akaike bilgi ölçütü (ABÖ)  ve Bayesian bilgi ölçütü (BBÖ) model veri uyum katsayıları 

incelenmiştir. Veri üretiminde ve analizinde R yazılımı kullanılmıştır. R yazılımında veri üretimi ve veri analizi  

“mirt” paketi ile yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, değişimlenen veri yineleme koşulu altında, GKPM’ye göre 

üretilen verilerin KPM’ye göre üretilen verilere göre STM’ye göre daha iyi uyum sergilediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sınıflamalı tepki modeli, genelleştirilmiş kısmi puan modeli, kısmi puan modeli, çok 

kategorili puanlanan maddeler 

Comparison of Model Fits of Polytomous Item Response Theory Models for 

Ordinal Data According to Nominal Response Model 

Abstract 
 The aim of this study is to comparison which of the partial credit model(PCM) which  is a polytomous form of 

the Rasch model and the generalized partial credit model (GPCM) which is a polytomous forms of the two 

parameter (2PL) IRT  in the context of model-data fit with  nominal response model (NRM). The research was 

designed as a descriptive simulation study. In line with the purpose of the study, 300 five-category data sets 

consisting of 20 items for 100 examinees were generated with 50 and 100 replication  that item responses were 

modeled with PCM and GPCM. In order to determine which model data fit is more adaption according to the 

NRM, the  Bayesian Information Criterion (BIC) and  the Akaike Information Criterion (AIC)  model data fit 

coefficients obtained from both polytomous IRT models (PCM and GPCM ) were compared. R.4.0.1 software was 

used for data generation and analyses. For data analysis  and for data generation “mirt” package were used in R 

Studio. As a result of the study, when the model data fit of the polytomous models in the study was compared it 

was seen that under the changed data replication condition, the estimation of item and person ability parameters 

of the GPCM was more appropriate to the NRM than the PCM.  

Keywords: Nominal response model, generalized partial credit model, partial credit model, multi-category 

scored items 

mailto:ebrubalta2@gmail.com
mailto:arzukapcik@gmail.com
mailto:betulgokcen.dogan@gmail.com


VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

363 

 

1. 1. Giriş 

21. yüzyılda toplumların yükselen eğitim talebi ile birlikte bireylerin eğitim ihtiyaçlarının ve 

hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesinde ve eğitim politikalarına yön verilmesinde eğitimde ölçme 

ve değerlendirme uygulamalarının önemi giderek artmaktadır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme 

çalışmalarında genellikle, öğrencilerin, doğrudan gözlenemeyen, yetenek, başarı, tutum, zeka, ilgi vb. 

gibi operasyonel olarak tanımlanmasında güçlük çekilen psikolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanır. Psikolojik yapılar ve özellikler doğrudan gözlenemeyip ancak dolaylı olarak bir ölçme aracı 

ile gözlenebilmektedirler. Eğitim ve psikolojide yaygın olarak kullanılan ölçme araçları;  psikolojik 

yapıları anlamak, bireyleri tanımak, bireyler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak, bireyleri yetenek 

düzeylerine göre sıralamak ve ayırmak gibi çeşitli amaçlar için geliştirilebilmektedir (Baykul, 2000). 

Bireyler için kişisel, sosyal ve politik öneme sahip olan kararların alınmasında önemli rol oynayan ölçme 

araçlarının nitelikli olması gerekmektedir. Bunun için, öncelikle, ölçme araçlarının nitelikli olması, bir 

başka ifadeyle ölçme araçlarının yeterli düzeyde güvenilir ve geçerli olduklarına dair kanıtların 

toplanmış olması gerekmektedir (Cizek ve  Wollack, 2017). Ölçme araçları geliştirilirken, ölçme 

işleminin amacı, ölçme aracının kapsamı, ölçme işleminin uygulanacağı grup vb. durumlar göz önünde 

bulundurularak  aracın geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesinin sağlanması yanında, uygulanması ve 

puanlanmasının kullanışlı olması tercih edilir. Eğitimde ve psikolojide yapılan ölçmelerde çoktan 

seçmeli maddeler, objektif ve kolay puanlandıkları için sıklıkla tercih edilmektedir.  

Ölçme literatüründe, çoktan seçmeli maddeleri puanlamada sıklıkla binom modeline dayalı 

istatistik temeli olan Klasik Test Kuramı (KTK) çerçevesinde, her bir doğru yanıta “1” puan verilmekte 

ve test puanı, bu puanların toplamından elde edilen iki kategorili (1,0) puanlama yöntemi 

kullanılmaktadır. Çoktan seçmeli maddelerden oluşan test, tek boyutlu ikili puanlanan maddeler için 

Madde Tepki Kuramı (MTK) modelleri kullanılarak da puanlanabilmektedir (DeMars, 2010; Birnbaum, 

1968). Tek boyutlu ikili puanlanan maddeler için hem KTK çerçevesinde kullanılan yöntem hem de 

MTK çerçevesinde çoktan seçmeli test maddelerini modellemek için 1 Parametreli Lojistik Model 

(1PLM), 2 Parametreli Lojistik Model (2PLM) ve 3 Parametreli Lojistik Model (3PLM), doğru cevabı 

seçmede başarısız olan bir yanıtlayıcının hangi çeldiriciyi seçtiğini dikkate almamaktadır (DeMars, 

2010). İki kategorili puanlama modelinin sadece doğru cevap verip vermemeyi puanlamasından dolayı 

bireyin, madde kökünde yoklanan davranış hakkında yanlış, kısmi bilgi ya da hiç bilmeme durumlarını 

dikkate almaması, test maddeleri hakkında fazla bilgi vermemesi ve böylelikle madde geçerliğini 

yükseltmemesi ve cevaplayıcıların doğru cevabı şans ile tahminde bulunmalarını kontrol etmedeki 

zayıflığı  gibi olumsuz yönleri ortadan kaldırmaya yönelik çok kategorili puanlama algoritmaları 

geliştirilmiştir (Jaradat ve Tollesson, 1988; Hambleton ve van der Linden, 1996). Çok kategorili 

puanlama yöntemleri, kısmi bilgiyi ölçecek daha duyarlı ölçümler elde edilebilecek cevaplayıcı 

yargısına dayalı ve doğrudan cevaplama modellerinden oluşmaktadır (Frary,1989). Doğrudan 

cevaplama modelleri kapsamında tek boyutlu çoklu puanlanan maddeler için, Kısmi Puan Modeli 

(Masters, 1982), Aşamalı Tepki Modeli (Samejima, 1969), Dereceleme Ölçeği Modeli (Andrich, 1978), 

Sınıflamalı Tepki Modeli (Bock, 1972), Genelleştirilmiş Kısmi Puanlama Modeli ( Muraki, 1992) gibi 

MTK’ya dayalı farklı modeller kullanılmakta ve bu çok kategorili modeller sıralı ya da sıralı olmama 

durumuna göre farklılık göstermektedir (Ostini ve Nerig, 2006). Bu çalışmada kullanılan kısmi puan 

modeli, genelleştirilmiş kısmi puan modeli ve sınıflamalı tepki modelleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Kısmi Puan Modeli (KPM) 

Kısmi Puan Modeli (KPM), iki ya da daha fazla sayıda sıralı tepkilerin ve çözümü birden çok 

adım gerektiren maddelerin analizi için kullanılan tek boyutlu MTK modelidir (Masters, 1982). KPM, 

ikili puanlanan maddeler için 1PLM’nin özel çeşidi olan madde ayırtedicilik parametresinin bütün 

maddeler için sabit olduğu Rasch modelin genişletilmiş durumudur. Bu model, kısmi doğru cevapların 

yer aldığı çoktan seçmeli testler ve tutum, kişilik vb. değişkenlerin değerlendirilmesinde kullanılan 

ölçeklerde madde tepkilerinin tanımlanmasında katkıda bulunur (Embretson ve Reise, 2000; Wright, 

1999). KPM’de, madde ayırt edicilik parametresi bütün maddeler için eşit olmakla birlikte bir maddenin 

doğru cevaplanma olasılığı, maddenin güçlük parametresi ve birey yetenek parametresine bağlı olarak 

değişmektedir. Böylelikle, bu model madde güçlük parametresi yerine bireyin testteki performansı ile 
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birey yeteneği arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi modellemek için madde adım güçlüğü ( item step 

difficulty) parametresini kullanmaktadır. KPM, matematiksel olarak Eşitlik (1) ile gösterilmiştir:  

𝑷(𝒙𝒋|𝜽, 𝜹𝒋𝒉) =
𝒆𝒙𝒑[∑ (𝜽 − 𝜹𝒋𝒉)

𝒙𝒋
𝒉=𝟎

]

∑ 𝒆𝒙𝒑[∑ (𝜽 − 𝜹𝒋𝒉)
𝒌
𝒉=𝟎 ]

𝒎𝒋

𝒌=𝟎

                                                    (𝟏) 

  Eşitlik 1’de, 𝑷(𝒙𝒋|𝜭, 𝜹𝒋𝒉), θ yeteneğine sahip bir bireyin bir kategori puanını elde etmesinin 

koşullu olasılığını, 𝜹𝒋𝒉 , j maddesinin madde adım güçlüğü parametresini, 𝒌 = {𝟏,… ,𝒎𝒋} olmak üzere 

𝒎𝒋 kategori sayısını göstermektedir (De Ayala, 2010). 

 Genelleştirilmiş Kısmi Puan Modeli (GKPM) 

Genelleştirilmiş Kısmi Puan Modeli (GKPM), KPM’nin 2PLM’ye genişletilerek maddelerin 

farklı ayırt edicilik seviyelerine izin verildiği tek boyutlu MTK modelidir (Muraki, 1992). GKPM, bir 

maddeden maksimum puan alınması için bir dizi işlem basamağının doğru olarak tamamlamanın 

gerektiği ve böylece farklı bileşenlerin puanlandığı açık uçlu madde cevaplarının modellenmesi için 

uygundur (Embretson ve  Reise, 2000). GKPM, matematiksel olarak Eşitlik (2) ile gösterilmiştir:  

𝑷(𝒙𝒋𝒌|𝜽, 𝒂𝒋 𝜹𝒋𝒌) =
𝒆𝒙𝒑 [∑ 𝒂𝒋(𝜽 − 𝜹𝒋𝒉)

𝒌𝒋
𝒉=𝟏

]

∑ 𝒆𝒙𝒑[∑ (𝜽 − 𝜹𝒋𝒉)
𝒄
𝒉=𝟏 ]

𝒎𝒋

𝒄=𝟎

                                       (𝟐) 

Eşitlik 2 incelendiğinde, GKPM’nin KPM’den farkının her bir madde için ayırt edicilik 

parametresinin (𝒂𝒋) modele dahil edilmesi olduğu görülmektedir (Han ve Hambleton, 2014). 

 Sınıflamalı Tepki Modeli (STM) 

Sınıflamalı Tepki Modeli (STM), 1PLM, 2PLM ve 3PLM’den farklı olarak bireylerin kısmi 

bilgisini dikkate alarak çok kategorili maddelere verilen tepkileri modellemek amacıyla geliştirilmiştir 

(Bock, 1972; DeAyala, 1992; Tomkowicz, 2000). STM’nin, bireye sunulan seçeneklerin sıralama 

düzeyinde olmasına gerek duymaması ve bu sayede çeldiricilerin de modele dahil edilmesini sağlaması 

nedeniyle birbirini karşılıklı olarak dışlayan ve birbirinden farklı içeriklere sahip tepki kategorilerinden 

oluşan çoktan seçmeli test maddelerinde sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Böylelikle, STM ile bireye 

ilişkin tepki örüntüsü kullanılarak her maddeye ilişkin her seçeneğe ait madde seçenek karekteristik 

eğrisi elde edilerek çeldiricilerin her bir yetenek düzeyinde seçilebilme olasılığına dair bilgi elde 

edilebilmektedir (Tomkowicz, 2000). STM için bir bireyin j maddesi için k tepki kategorisini seçme 

olasılığı Eşitlik (3) ile gösterilmiştir:  

𝒑(𝒙𝒋 = 𝒌|𝜽, 𝒂𝒋
′, 𝜸𝒋

′) =
𝒆𝜸𝒋𝒌+𝒂𝒋𝒌𝜽

∑ 𝒆𝜸𝒋𝒉+𝒂𝒋𝒉𝜽𝒎
𝒉=𝟏

                                                    (𝟑) 

Eşitlik 3’de,      𝒋 = 𝟏, 𝟐, …𝒏; 𝒌 = 𝟏, 𝟐, …𝒎  olmak üzere,  𝜸𝒋𝒌 , j.maddenin, k.seçeneğe ilişkin 

kesişim (intercept) parametresini, 𝒂𝒋𝒌, j.maddenin, k.seçeneğe ilişkin eğim (ayırt edicilik) parametresini 

ifade etmektedir (Bock, 1972).  𝜸 = −𝜶𝒃 olarak ifade edilen, bir seçeneği diğerine göre işaretleme 

eğilimi olan kesişim parametresinin konum (location) parametresine (b) bağlı olduğu görülmekle 

birlikte madde tepki kategorilerine ait  𝜶 ve 𝜸 kullanırken bir seçeneğe ait parametlerin referans alınması 

ve diğer seçeneklerin bu referansa göre tanımlanması gerekmektedir (Hambleton, Swaminathan ve 

Rogers, 1991; De Ayala, 2010). Eşitlik 3 incelendiğinde, STM’de her bir tepki kategorisine verilen 

tepkiler birey düzeyinde modellendiğinde model parametrelerinin maddelerin her bir kategorisi 

düzeyinde ele alındığı görülmektedir. Böylelikle, STM ile gizil yeteneğin daha kesin bir kestiriminin 

elde edilmesi sağlanabilmektedir (De Ayala, 1989, 1992; Thissen ve Steinberg, 1986). 

Literatürde, yurt içinde ve yurt dışında çok kategorili puanlanan verilerle yapılan MTK 

çalışmaları incelendiğinde, çalışmaların (Thissen, Pommerich, Billeaud ve Williams,1995; Maydeu-

Olivares, Drasgow ve Mead, 1996; Cook, Dodd ve Fitzpatrick, 1999; Yurekli, 2010; Naumenko, 2014; 

Büyükkıdık ve Atar, 2018) KPM, GKPM ve sıralı kategorik tepkilerin modellenmesinde kullanılan 

Aşamalı Tepki Modeli (ATM)’nin madde ve birey parametrelerinin çeşitli madde sayısı, örneklem 

büyüklüğü ve tepki kategori sayısı koşulları altında araştırılmasına yönelik olduğu görülmektedir. 
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STM’nin uygulandığı çalışmalar (DeAyala, 1989, 1992; DeAyala ve Koch, 1987; Demirtaşlı, Yalçın  ve 

Ayan, 2014; Drasgow, Levine, Tsien, Williams ve Mead, 1995; DeMars, 2010; Tomkowicz, 2000; 

Çelikten ve Önen, 2019) incelendiğinde, bu çalışmaların, çoktan seçmeli test maddeleri ve tutum 

ölçeğinde yer alan maddeleri modellemek için kullanıldığı görülmekle birlikte tek boyutlu ikili 

puanlanan maddeler için MTK modelleri ile model-veri uyumu, madde ve birey parametrelerinin 

kestirim doğruluğu ve madde yanlılığı açısından karşılaştırmaları içerdiği görülmektedir. STM’nin tek 

boyutlu ikili puanlanan maddeler için MTK modelleriyle karşılaştırıldığı bu araştırmaların sonuçlarında,  

lojistik modellerin bireylerin kısmi bilgisini dikkate almamasından dolayı çoktan seçmeli test 

maddelerinde ikili puanlama yerine STM’nin kullanımının önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca, STM ile 

bireylere ilişkin daha kesin yeterlik kestirimleri yapıldığı görülmektedir. Böylelikle, tek boyutlu çoklu 

puanlanan maddeler için MTK modellerinden STM’nin, doğru cevap dışında çeldiricilerden de bilgi 

elde edilmesi ve her bir çeldirici için  madde seçenek karekteristik eğrisinin elde edilmesi olanaklarını 

sağlaması bakımından eğitimsel ve psikolojik ölçmelerde kullanımının yaygınlaştırılarak daha fazla 

araştırılması gerektiği görülmektedir.  

Bu çalışmada, tek boyutlu çoklu puanlanan maddeler için MTK modellerinden STM ile ikili 

puanlanan verilerde kullanılan madde tepki modellerinden Rasch modeli uzantısı KPM ve 2PLM 

uzantısı GKPM, model-veri uyumu bağlamında karşılaştırılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde, 

STM’nin ikili puanlanan verilerde kullanılan madde tepki modellerinden Rasch modeline uygun olan 

ve uygun olmayan çoklu puanlanan madde tepki modelleri ile model-veri uyumlarının ve madde ve 

birey parametrelerinin kestirimlerinin karşılaştırıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Böylelikle, böyle bir 

çalışmanın gerçekleştirilmesinin, çoklu puanlanan verilerde farklı yöntemlerin karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi ile eğitimsel ve psikolojik ölçmelerin geçerlik çalışmalarına ek kanıt sunması ve farklı 

durumlarda uygun madde tepki modeline karar verilmesi bakımından araştırmacılara, test 

uygulayıcılarına ve alanyazına katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada, çoktan 

seçmeli testlerde, her bir maddede, her bir çeldiriciye ilişkin madde ayırt edicilik parametre bilgisi 

sağlaması ve bireylerin daha kesin yetenek kestirimlerinin elde edilmesi bakımından kullanılması 

önerilen STM’nin çoklu puanlanan maddeler için kullanılan MTK modellerinden hangisi ile model-veri 

uyumunun daha fazla olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıtlar 

aranmıştır:  

1. KPM ve GKPM’ye göre elde edilen verilerde STM’den elde edilen model-veri uyum 

indeksleri nasıldır? 

1.1. KPM ve GKPM’den elde edilen verilerin yineleme sayısı değiştikçe STM’den elde 

edilen model-veri uyumları nasıl değişmektedir? 

    2.Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, simülasyon verileri kullanılarak tek boyutlu çoklu puanlanan maddeler için MTK 

modellerinden STM ile ikili puanlanan verilerde kullanılan madde tepki modellerinden Rasch modeli 

uzantısı KPM ve 2PLM uzantısı GKPM, model-veri uyumu bağlamında karşılaştırılmıştır. Bu 

çerçevede, mevcut araştırma, betimsel araştırma niteliğinde bir simülasyon çalışması olarak 

değerlendirilebilir. 

Verilerin Üretilmesi 

Eğitimsel ve Psikolojik ölçmelerdeki problem durumlarının çözümünde çok kategorili 

cevaplanan maddelerin iki kategorili cevaplanan maddelere göre daha ayrıntılı bilgiler vermesi ile 

birlikte simülasyon verisi kullanımı giderek artan bir önem kazanmaktadır (Davey, Nering ve 

Thompson, 1997; Ostini ve Neing, 2006). Bu araştırmada incelenen bağımlı değişkeni; STM’ye göre 

üretilen veri seti,araştırmanın bağımsız değişkenleri; KPM ve GKPM’dir. İfade edilen değişkenler ve 

düzeyleri, ilgili literatürde yer alan benzer çalışmalardan elde edilen bulgular dikkate alınarak 

belirlenmiştir. 

Çalışmada, 100 bireye ait yetenek parametreleri kullanılarak GKPM ve KPM’ye göre 50 ve 100 

yineleme ile beş kategorili 20 adet maddeye verilen cevap matrisleri üretilmiştir. GKPM’ye göre 50 
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yineleme için 50, 100 yineleme için 100 adet olmak üzere toplam 150, benzer olarak KPM’ye göre 50 

yineleme için 50, 100 yineleme için 100 adet olmak üzere toplam 150 veri dosyası elde üretilmiştir. 

Böylece çalışmada, 300 veri dosyası simüle edilerek elde edilmiştir. Çalışmada, çok kategorili verilerin 

üretiminde R studio 4.0.1 programında yer alan “mirt” paketi (Chalmers, 2012) kullanılmıştır. 

Bireylerin yetenekleri, standart sapması 1, ortalaması 0 olan standart normal dağılım oluşturacak şekilde 

üretilmiştir. GKPM için çeldiricilerin ayırt edicilik parametreleri minimum 1.04, maksimum 1.9 

aralığında olacak şekilde, adım parametresi ise standart sapması 1, ortalaması 0 olan standart normal 

dağılım gösterecek şekilde üretilmiştir. Maddelerin KPM’ye göre ayırt edicilik parametreleri tüm 

çeldiriciler için 1 olacak şekilde, madde adım parametreleri ise, standart sapması 1, ortalaması 0 olan 

standart normal dağılım gösterecek şekilde üretilmiştir.  

Araştırmada, test uzunluğu, örneklem büyüklüğü ve tepki kategori sayısı faktörleri sabit 

değişkenler olarak ele alınmıştır. Literatürde test uzunluğu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde 10’dan 

80’e kadar çeşitli sayılarda maddelerden oluşan testlerin kullanıldığı görülmektedir (Lee, Wollack ve 

Douglas, 2009; Patsula ve Gessaroli, 1995; Stone, 1992; Stone ve Zhang, 2003). Bu araştırmada, test 

uzunluğu 20 olarak sabitlenmiştir. Tepki kategorisi sayısının değişken olarak ele alındığı çalışmalar 

(Avşar-Şengül, 2018; İlhan ve Güler, 2017; Lee ve Paek, 2014; Maydeu-Olivares vd., 2009) 

incelendiğinde, kategori sayısının model veri uyumu üzerinde etkili olup olmadığı noktasında farklı 

sonuçlar ortaya konulduğu görülmüştür. Bu çalışmada, kategori sayısı beş olarak ele alınmıştır. 

Örneklem büyüklüğü değişkeni açısından, De Ayala (2010) çok kategorili MTK modellerinde 

varsayımlar karşılandığı taktirde en az 500 örneklem büyüklüğü ile çalışılmasını belirtse de, gerçek 

verilerde parametre kestiriminin küçük örneklemlerde gerçekleştirildiği çalışmalar da (Reise ve 

You,1990; St-Onge vd., 2009) mevcuttur. Gerçek hayatta, ölçülmek istenen özellik ile ilgili  bilgi 

toplanabilecek örneklem büyüklüğü her zaman yeterince büyük olmayabilir. Bu durum göz önünde 

bulundurularak bu çalışmada, örneklem büyüklüğü 100 olarak sabitlenmiştir. Çalışmada kullanılan  

simülasyon verilerinin model veri uyumları test edilmiştir.Model veri uyumu sağlanan veri dosyaları ile 

çalışma yürütülmüştür. 

Verilerin Analizi 

KPM ve GKPM’ye göre üretilen verilerin parametre kestirimleri STM’ye göre 

gerçekleştirilmiştir. STM’ye göre kestirilen madde ve yetenek parametrelerinin hangi modelde üretilen 

verinin madde ve birey parametrelerine daha uygun olduğunu tespit edebilmek için çeşitli regresyon 

modellerini karşılaştıran 𝑹𝟐 istatistiğini kullanan Akaike bilgi ölçütü (ABÖ)  ve Bayesian bilgi ölçütü 

(BBÖ) model veri uyum katsayıları“mirt” paketi kullanılarak varyans analizi tekniği (ANOVA) ile 

karşılaştırılmıştır. Böylelikle, verilerin modele ilişkin uyum düzeylerinin birbirden manidar bir şeklide 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.  

MTK Varsayımlarının Kontrol Edilmesi 

 Çalışmada, elde edilen 300 veri dosyası için model varsayımları sınanmıştır. GKPM ve KPM 

veri dosyalarından seçkisiz olarak veriler seçilerek tekboyutluluk kontrolü paralel analiz kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Horn (1965) tarafından faktör sayısını belirlemek için paralel analiz yöntemi 

geliştirilmiştir. Paralel analizde gerçek veriyle aynı sayıda katılımcı ve değişken sayısı içeren tesadüfi 

bir seri korelasyon matrisi gerekmektedir. Bu tesadüfi korelasyon matrisleri daha sonra temel bileşen 

analizine tabii tutulmakta ve öz değerlerinin ortalaması hesaplanmakta ve tesadüfi matrislerden 

hesaplanan öz değerlerin ortalama değeri gerçek veriden hesaplanan öz değerler ile karşılaştırılmaktadır. 

Paralel analizden elde edilen değerler, Tablo 1 ‘de gösterilmiştir. 
Tablo 1. Paralel Analizden Elde Edilen Öz Değerler 

Madde 

No 

KPM için Gerçek 

Özdeğer 

KPM için Random 

Veri Özdeğeri 

GKPM için Gerçek 

Özdeğer 

GKPM için Random 

Veri Özdeğeri 

1 10.711 6.722 10.86 4.987 

2 3.567 4.823 1.576 1.684 

3 1.154 1.190 1.376 1.462 

4 1.139 1.110 1.284 1.387 

5 0.898 1.045 1.116 1.121 
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6 0.772 0.986 1.008 0.984 

7 0.715 0.921 0.943 0.965 

8 0.658 0.865 0.843 0.946 

9 0.571 0.803 0.698 0.894 

10 0.457 0.752 0.567 0.742 

10 0.348 0.734 0.487 0.709 

11 0.324 0.613 0.453 0.686 

11 0.301 0.588 0.391 0.588 

12 0.218 0.573 0.284 0.523 

14 0.195 0.519 0.196 0.418 

15 0.186 0.614 0.123 0.314 

16 0.182 0.415 0.115 0.311 

17 0.146 0.340 0.108 0.298 

18 0.102 0.257 0.097 0.176 

19 0.088 0.171 0.074 0.132 

20 0.063 0.092 0.042 0.079 

 

Tablo 1 incelendiğinde, KPM ve GKPM için gerçek veriye ait ilk öz değerin random veri 

özdeğerinden büyük olduğu  görülmektedir. Böylelikle, KPM ve GKPM için boyut sayısı gerçek veriye 

ait değerlerin ilk tesadüfi veriden elde edilen öz değerlerden büyük olduğu için tek bir boyut olarak 

bulunmuştur. Tek boyutluluk varsayımının karşılanmış olması literatürde (Embretson ve Reise, 2000; 

Hambleton vd., 1991) yerel bağımsızlığın sağlanmış olduğuna dair kanıt olarak sunulabildiği 

belirtilmektedir. Bu durumda KPM ve GKPM için yerel bağımsızlık varsayımının ihlal edilmediği 

söylenebilir. 

3.Bulgular 

 Çalışmada, KPM ve GKPM’ye göre üretilen çok kategorili verilerin STM’ye göre kestirilen 

madde ve yetenek parametrelerinin hangi modelde üretilen verinin madde ve birey parametrelerine daha 

uygun olduğunu tespit edebilmek için her iki modelden elde edilen Akaike bilgi ölçütü (Akaike 

information criterion (ABÖ)) ve Bayesian bilgi ölçütü (Bayesian information criterion (BBÖ)) uygunluk 

değerleri incelenmiştir. Elde edilen model veri uyumu indeksleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

      Tablo 2. KPM ve GKPM’ye Uygun Olarak Üretilen Verilerin STM’ye göre Elde Edilen ABÖ ve BBÖ Değerleri 

        

 

Veri 

Yineleme 

Sayısı                       

                     

                  Ortalama         Standart Sapma Standart Hata 

       BBÖ KPM 100 39784.632 1365.558 136.555 

       GKPM 100 35473.174 1382.494 138.249 

       ABÖ KPM 100 39195.701 1365.558 136.555 

        GKPM 100 34884.244 1382.494 138.249 

       BBÖ KPM 50 40028.1002 1177.853 166.573 

        GKPM 50 35777.7889 1154.873 163.323 

       ABÖ KPM 50 39439.1696 1177.853 166.573 
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        GKPM 50 35188.8583 1154.873 163.323 

 

ABÖ ve BBÖ uygunluk değerlerinin küçük değerleri daha iyi model veri uyumunu 

göstermektedir (De Ayala, 2010). Tablo 2 incelendiğinde, veri yineleme koşulu altında, GKPM’ye 

uygun olarak üretilen verilerin STM’ye  göre elden edilen ABÖ ve BBÖ değerlerinin, KPM’ye uygun 

olarak üretilen verilerin STM’ye göre elde edilen ABÖ ve BBÖ değerlerinden daha küçük olduğu 

görülmektedir. Bu bulgular, GKPM’ye uygun olarak üretilen verilerin, KPM’ye uygun olarak üretilen 

verilere göre STM’ye daha iyi uyum sergilediğine işaret etmektedir. STM’ye göre kestirilen madde ve 

yetenek parametrelerinin hangi modelde üretilen verinin madde ve birey parametrelerine daha uygun 

olduğunu tespit edebilmek için ABÖ ve BBÖ model veri uyum katsayıları arasında manidar farklılık 

olup olmadığını  belirlemek amacıyla Tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin 50 

ve 100 yinelemesine ilişkin Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. 100 Veri Yinelemesi için KPM ve GKPM’ye uygun olarak üretilen verilerin STM’ye göre elde edilen 

ABÖ ve BBÖ değerlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

  
 Kareler Toplamı df Ortalama Kareler F P 

  Gruplararası 929433432.934 1 929433432.934 492.279 .000 

BBÖ  Grupiçi 373828139.928 198 1888020.909   

  Toplam 1303261572.862 199    

   

Gruplararası 
929433433.020 1 929433433.020 492.279 .000 

ABÖ   

Grupiçi 
373828140.170 198 1888020.910   

   

Toplam 
1303261573.189 199    

Tablo 3’de yer alan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, BBÖ değişkenin kategorileri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır, [𝑭𝟏,𝟏𝟗𝟖 = 𝟒𝟗𝟐. 𝟐𝟕𝟗; 𝐩 <. 𝟎𝟏]. Benzer şekilde, ABÖ değişkeninin 

kategorileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur, [𝑭𝟏,𝟏𝟗𝟖 = 𝟒𝟗𝟐. 𝟐𝟕𝟗; 𝐩 <. 𝟎𝟏]. 

Tablo 4. 50 Veri Yinelemesi için KPM ve GKPM’ye uygun olarak üretilen verilerin STM’ye göre elde edilen 

ABÖ ve BBÖ değerlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

  Kareler Toplamı df Ortalama Kareler F P 

  

Gruplararası 

 

451628645.555 

 

1 

 

451628645.555 

 

331.949 

 

.000 

BBÖ Grupiçi 133332531.727 98 1360536.038   

 Toplam 584961177.282 99    

  

Gruplararası 

 

451628645.427 

 

1 

 

451628645.427 

 

331.949 

 

.000 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

369 

 

ABÖ Grupiçi 133332531.685 98 1360536.038   

 Toplam 584961177.112 99    

 

Tablo 4’de yer alan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, BBÖ değişkenin kategorileri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır, [𝑭𝟏,𝟏𝟗𝟖 = 𝟑𝟑𝟏. 𝟗𝟒𝟗; 𝐩 <. 𝟎𝟏]. Benzer şekilde, ABÖ değişkeninin 

kategorileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur, [𝑭𝟏,𝟏𝟗𝟖 = 𝟑𝟑𝟏. 𝟗𝟒𝟗; 𝐩 <. 𝟎𝟏]. 

4. Sonuç 

Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme çalışmalarının temel amaçları arasında 

bireylerin test maddelerine verdikleri tepkilerden birey hakkında en doğru ve kullanışlı bilgiler elde 

edilerek isabetli kararların verilmesi yer almaktadır (Wu ve Adams, 2006). STM, çoktan seçmeli test 

maddelerinin değerlendirilmesinde çeldiricileri de puanlamaya dahil edip çeldiricilerin de işlevselliğini 

ortaya koyabilmesi bakımından kullanımı önerilen çok kategorili puanlama yöntemidir.  

Çalışmada incelenen çoklu puanlanan modellerin model veri uyumları karşılaştırıldığında, 

GKPM’nin madde ve birey yetenek parametrelerinin kestiriminin KPM’ye göre STM’ye daha uygun 

olduğu görülmüştür (De Ayala, 2010). Ayrıca, çalışmada GKPM’ye göre veriler üretilirken yüksek 

ayırtedicilikte çeldiriciler kullanılmıştır. Böylelikle, küçük örneklemlerde bile GKPM’nin STM ile iyi 

model veri uyumu gösterdiği görülmektedir. Çalışmadan elde edilen bu bulgu çerçevesinde, yüksek 

ayırtediciliğe sahip çeldiricilere sahip olan ya da çeldiricilerin ağırlıklarını göz önünde bulunduran 

ölçme araçları için madde havuzları oluşturulmak istendiğinde küçük örneklemlerde bile STM’nin  

GKPM ile model veri uyumunun yüksek olduğu görülmektedir. Böylelikle bu bulgulara ek olarak, 

çeldirici ayırtediciliği  orta düzeyde olan durumlar göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların alana 

katkısına yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca, benzer çalışmayı, normal dağılım göstermeyen 

bireylerde gerçek veriyle gerçekleştirmenin yanı sıra gerçek veriler ile çalışmaya katkı sağlayacak küçük 

örneklem büyüklüğü ve çarpık dağılımlar ile de çeşitlendirmek gerekebilir. Bazı ilgili özellikler, uç 

değerlerdeki bireyler ile ilgili olabilmektedir. Bu nedenle, çarpık dağılımlar ve bu dağılımları 

oluşturacak birey sayıları gözönünde bulundurularak benzer çalışma parametrik ve parametrik olmayan 

MTK’da gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, bireylerin yeteneklerinin doğru bir şekilde kestirilmesi ve 

ölçme ve değerlendirmelerin en az hata ile gerçekleştirilmesi adına çok kategorili puanlama 

yöntemlerinin farklı modeller altında eş zamanlı karşılaştırılmasının, eğitimsel ve psikolojik ölçmelerde 

uygun modele karar verme açısından araştırmacılara ve bireyler hakkında karar vermeye çalışan 

kurumlara katkı sağlayacağı düşünüldüğünden örneklem büyüklüğü, test uzunluğu ve kategori sayısı 

değişkenleri değişimlenip farklı test koşulları oluşturularak yeni çalışmalar gerçekleştirilebilir. Gerçek 

veri setleri ile de benzer bir çalışma yapılarak araştırma sonuçları karşılaştırılabilir. 
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Özet  
Bu çalışmada, sınıf içi ölçmelerde Madde Tepki Kuramı’na dayalı en uygun kestirimlerin yapılabildiği 

en düşük örneklem büyüklüğü, en yüksek test uzunluğu ve kullanılması uygun olan modelin şartlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma niteliğinde simülasyon çalışması olarak tasarlanmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, örneklem büyüklüğü 80, 100, 120, 150, 170 ve 200, madde sayısı 30,  40 ve 

80, testin ortalama güçlük düzeyi kolay (-2.5, 0) ve zor (0.01, 2.5) olmak üzere 36 (6x3x2)  farklı faktör için 100 

yineleme yapılarak toplamda 3600 veri simüle edilmiştir. Her bir veri dosyası için normal dağılımdan 1000 bireye 

ait yetenekler çekilmiştir. Bireylerin yetenekleri göz önünde bulundurularak madde sayısına uygun 2PLM’ye 

uygun 1-0 matrisi üretilmiştir. Üretilen veriler kullanılarak Rasch ve 2PLM’ye göre madde ve yetenek 

parametreleri ve uyum istatistikleri kestirilmiştir. Üretilen her veri seti için madde parametrelerinin ortalama 

BIAS, RMSE, Rasch ya da 2PLM’ye uygunluğuna karar vermek için AIC, BIC ve SRMSR değerleri, testin tek 

boyutlu olup olmadığı kontrolünde madde tepki verilerindeki temel boyutların sayısını bulmak için etkili bir 

yöntem olan NOHARM açıklayıcı faktör analizi (McDonald, 1997) sonucunda elde edilen ortalama kök ortalama 

karekök hata yaklaşımı değeri olan RMSEA değerleri hesaplanmıştır. Veri üretimi ve analizinde R yazılımından 

yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, tüm koşullar altında 2PLM' ye göre üretilen verilerin Rasch modele göre 

üretilen verilere göre daha iyi uyum sergilediğine ve genel olarak iyi uyum gösteren değerlerin Rasch modelin 

kullanıldığı 30 maddeye sahip testlerde olduğunu göstermektedir. 

   

Anahtar Kelimeler:  Madde tepki kuramı, model veri uyumu, sınıf içi ölçme  

Investigation of Model Data Fit, Item Parameters, and Standard Error 

Values of Item Response Theory Models Under Various Conditions In 

Classroom Measurements 

Abstract 
In this study, it was aimed to determine the lowest sample size, the highest test length, and the conditions 

of the model that is suitable to be used, in which the most appropriate estimations based on Item Response Theory 

can be made in classroom measurements. The research was designed as a descriptive simulation study. In line with 

the purpose of the study, 3600 data were generated  with 50 replication that item responses were modeled with  

Rasch and 2PLM under the conditions of sample size (80, 100, 120, 150, 170, 200), number of items (30, 40, 80) 

and difficulty level of test (easy (-2.5, 0) and difficult (0.01, 2.5)).For each data file, abilities of 1000 examinees 

were drawn from the normal distribution. Considering the abilities of the examinees, a 1-0 matrix for 2PLM was 

produced according to the number of items. Using the generated data, item and ability parameters and fit statistics 

were estimated according to Rasch and 2PLM. The mean BIAS, RMSE, AIC, BIC and SRMSR values to decide 

whether it is suitable for Rasch or 2PLM for each generated data set, and RMSEA values, which are the root mean 

square error approach value obtained as a result of the NOHARM explanatory factor analysis (McDonald, 1997) 

,which is an effective method to find the number of dimensions in the item response data in checking whether the 

test is unidimensional were calculated. R software was used in data generation and analysis. As a result of the 

study, it shows that the data produced according to 2PLM better fit than the data produced according to the Rasch 

mailto:arzukapcik@gmail.com
mailto:ebrubalta2@gmail.com
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model under all conditions, and the values that generally showed good fit were in the tests with 30 items in which 

the Rasch model was used. 

Keywords: Item response theory, model data fit, classroom measurement 

1. 1. Giriş 

Günümüzde eğitim, girdi, süreç, çıktı ve kontrol öğeleri olan ve insan davranışlarını geliştiren 

ve değiştiren bir sistem olarak görülmektedir. Eğitim sisteminin kontrolü, öğelerin iyi işleyip işlemediği, 

varsa işlemeyen yönlerinin ortaya konulması ve sistemin onarılmasının sağlanması ölçme ve 

değerlendirme ile gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme, bir karar verme, yargıda bulunma süreci 

olmakla birlikte sistemin sağlıklı işlemesi açısından oldukça önemlidir (Baykul, 2010). Eğitimde ölçme 

konusu olan ve doğrudan gözlenemeyen, yetenek, başarı, tutum, zeka, ilgi vb. gibi değişkenler, 

operasyonel olarak tanımlanmasında güçlük çekilen psikolojik değişkenlerdir. Eğitimde ölçme ve 

değerlendirme çalışmalarının çoğunda, öğrencilerin, bu psikolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanır. Bu psikolojik özellikler ve yapılar doğrudan gözlenemeyip ancak dolaylı olarak bir ölçme 

aracıyla gözlenebilmektedirler. Ölçme araçları; bireyleri tanımak, bireyler arasındaki farklılıkları ortaya 

çıkarmak, bireyleri yetenek düzeylerine göre sıralamak ve ayırmak gibi çeşitli amaçlar için 

geliştirilebilmektedir. Ölçme araçlarından elde edilen sonuçlara göre, bireyler hakkında çeşitli kararlar 

alınmakta ve bu alınan kararlar kişisel, sosyal ve politik öneme sahip olabilmektedir. Bireyler hakkında 

bu derece ciddi kararların verildiği ölçme ve değerlendirme uygulamalarının da sağlıklı olması 

gerekmektedir. Bunun için, öncelikle, ölçme araçlarının nitelikli olması, bir başka ifadeyle ölçme 

araçlarının yeterli düzeyde güvenilir ve geçerli olduklarına dair kanıtların toplanmış olması 

gerekmektedir. Nitelikli bir ölçme aracında bulunması gereken özelliklerden biri güvenirliktir. 

Güvenirlik, bir nitelikle ilgili olarak aynı bireyler üzerinden yapılan ölçmelerin benzer şartlar 

oluşturulduğunda tekrarlanabilir olmasıdır. Bir ölçme aracının güvenirliği; test uzunluğu, grup 

homojenliği, puanlayıcılar arası tutarlılık, kopya çekme davranışı vb. değişkenlerden etkilenmektedir 

(Cizek ve Wollack, 2017). Bir ölçme aracında bulunması gereken diğer yapısal özellik ise geçerliktir. 

Geçerlik ise güvenirliği de içinde barındıran daha geniş bir terim olup ölçülmek istenilen değişkenin 

yapısı, ölçme aracının ilgili konu alanını kapsama düzeyi, kullanım amacı, yanlılık vb. pek çok 

değişkenden etkilenmektedir (Crocker ve Algina, 1986). Güvenirliği ve geçerliği etkileyen değişkenler 

incelendiğinde, testin psikometrik özellikleri için tehdit oluşturan faktörlerden biri olan test güvenliğini 

bozan akademik hile davranışlarının (madde ön bilgisi, maddelerin teşhir olması, cevap kopyalama, test 

işbirliği vb.), bu değişkenler içinde önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.  Eğitim kurumlarına bireylerin 

yerleştirilmesinde uygulanan geniş ölçekli testler ve iş alanlarına bireyleri seçmede kullanılan 

performans değerlendirme ile bireyin yeterlik tahminleri elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu yeterlik 

tahminlerinin bireyler için kişisel, sosyal ve politik bakımdan önemli bir yere sahip olmasından kaynaklı 

olarak bireylerin,  akademik hile yapma motivasyonu artmaktadır. Ülkemizde her yıl gözetimli çevrimiçi 

veya yüz yüze yüksek riskli (geniş ölçekli) sınavlar gerçekleştirilmektedir. Gözetimli yüzyüze yapılan 

sınavlar ülke çapında standartlara uygun okulların sınıflarında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sınıf 

mevcutları değişmektedir. Sınav salonları dikkate alınarak gerçekleştirilmek istenen test hilesi belirleme 

ya da öğrenci başarılarına yönelik analizlerde dikkate alınacak farklı ölçme modelleri mevcuttur. Farklı 

amaçlar için kullanılacak ölçme modellerinin madde parametresi kestirimi hatasının az olması, ölçme 

hatasını azaltmaktadır. Bu çalışmada, sınıf içi ölçmelerde Madde Tepki Kuramı’na dayalı en uygun 

kestirimlerin yapılabildiği en düşük örneklem büyüklüğü, en yüksek test uzunluğu ve kullanılması 

uygun olan modelin şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

    2.Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, simülasyon verileri kullanılarak sınıf içi ölçmelerde Madde Tepki Kuramı’na 

dayalı en uygun kestirimlerin yapılabildiği en düşük örneklem büyüklüğü, en yüksek test uzunluğu ve 

kullanılması uygun olan modelin şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, mevcut 

araştırma, betimsel araştırma niteliğinde bir simülasyon çalışması olarak değerlendirilebilir. 
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Verilerin Üretilmesi 

Veri üretimi için R yazılımında yer alan “mirt” paketinden (Chalmers, 2019) yararlanılmıştır. 

Ülkemizdeki sınav salonu mevcutları göz önünde bulundurularak örneklem büyüklüğü 80, 100, 120, 

150, 170 ve 200, madde sayısı 30,  40 ve 80, testin ortalama güçlük düzeyi kolay (-2.5, 0) ve zor (0.01, 

2.5) olmak üzere 36 (6x3x2)  farklı faktör için 100 yineleme yapılarak toplamda 3600 veri simüle 

edilmiştir. Her bir veri dosyası için normal dağılımdan 1000 bireye ait yetenekler çekilmiştir. Bireylerin 

yetenekleri göz önünde bulundurularak madde sayısına uygun 2PLM’ye uygun 1-0 matrisi üretilmiştir. 

Verilerin Analizi 

 Üretilen veriler kullanılarak Rasch ve 2PLM’ye göre madde ve yetenek parametreleri ve uyum 

istatistikleri kestirilmiştir. Üretilen her veri seti için madde parametrelerinin ortalama BIAS, RMSE, 

Rasch ya da 2PLM’ye uygunluğuna karar vermek için AIC, BIC ve SRMSR değerleri, testin tek boyutlu 

olup olmadığını kontrolünde madde tepki verilerindeki temel boyutların sayısını bulmak için etkili bir 

yöntem olan NOHARM açıklayıcı faktör analizi (McDonald, 1997) sonucunda elde edilen ortalama kök 

ortalama karekök hata yaklaşımı değeri olan RMSEA değerleri hesaplanmıştır. 

3.Bulgular 

Aşağıda elde edilen sonuçlara yönelik bulgular yer almaktadır. 

 

   

Şekil 1. Ortalama RMSE Değerleri Ortak Etki Grafiği 

Şekil 1’de, 2PLM göre üretilen 1-0 veriler (kolay ve zor test) kullanılarak maddelerin Rasch ve 

2PLM’ye göre kestirilen b parametrelerinin RMSE değerleri ortak etki grafikleri görülmektedir. Elde 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

376 

 

edilen bulgulara göre testin madde sayısı ve örneklem büyüklükleri arttığında RMSE değerlerinde genel 

olarak azalma görülmektedir. Grafik incelendiğinde,  Rasch modele göre zor ve kolay test maddelerinin 

kestirilen b parametresinin RMSE değerleri daha düşüktür. Bununla birlikte Rasch modele göre 

kestirilen b parametreleri 150, 170 ve 200 örnekleme büyüklüklerinde ortalama RMSE değerleri 0.5 

küçük olarak gözlenmiştir. Rasch modele göre elde edilen RMSE değerlerine bakıldığında, kolay testler 

için en küçük ortalama REMSE değeri 0.473, 200 olarak örneklem büyüklüğü ve 30 maddeden oluşan 

testte gözlemlenirken, zor testte ise 0.471 değeri ile 170 örneklem büyüklüğü ve test uzunluğu 30 

olduğunda görülmüştür. 

 

Şekil 2. Ortalama BIAS Değerleri Ortak Etki Grafiği 

Şekil 2 incelendiğinde, Rasch modelle yapılan kestirimler sonucunda elde edilen ortalama BIAS 

değerleri 2PLM ile elde edilen ortalama BIAS değerlerine göre daha büyüktür. 2PLM ile elde edilen 

ortalama BIAS değerleri genel olarak örneklem büyüklüğü arttıkça sıfıra daha yaklaşmıştır. Ayrıca 

2PLM’ye göre elde edilen BIAS değerleri test uzunluğu arttıkça da sıfıra yaklaşmıştır. Elde edilen 

bulgulara ışığında 2PL modele göre zor ve kolay test maddelerinin kestirilen b parametresinin ortalama 

BIAS değerleri sıfıra daha yakındır. Bununla birlikte 2PL modele göre kestirilen b parametreleri 150, 

170 ve 200 örneklem büyüklüklerinde ve test uzunluğu 40 ve 80 madde olduğunda ortalama BIAS 

değerleri (-0.05,0.05) aralığında gözlenmiştir. 

Model uyumu test etmedeki diğer yöntemler ise, çeşitli regresyon modellerini karşılaştıran R2 

istatistiğinin kullanımı, ‘the Bayesian Information Criterion (BIC)’, ‘the Akaike Information Criterion 

(AIC)’ ve M2 sınırlı bilgi uyum-iyiliği istatistiğidir. Daha küçük AIC ve BIC değerleri göreli olarak 

daha iyi oyuma işaret etmektedir (De Ayala, 2009, s. 141). M2 sınırlı bilgi uyum-iyiliği istatistiği, 

kendisi ile ilişkili p değeri ve RMSEA indeksi ile birlikte ifade edilmektedir. Tek ve çift yönlü marjin 

tablolarına (one- and two-way marginal tables) dayanan M2 istatistiği, modelin veriye ne kadar iyi uyum 

gösterdiğini ölçmektedir. Diğer uyum iyiliği indekslerine benzer şekilde M2 evrende mükemmel model 
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veri uyumu olduğunu varsaymaktadır. Uyum göstergesi olarak M2 istatistiğinin manidar olmaması 

beklenmesine rağmen bu istatistik, küçük düzeydeki model veri uyumsuzluklarına bile duyarlıdır. Bu 

nedenle çoğu zaman uyumun olmadığına işaret eden sonuçlar ortaya koyar. Bu sebeple, M2 istatistiği 

için faktör analizi alanında da kullanılan SRMSR (the Standardized Root Mean Squared Residual) 

değerlerinin raporlanması gerektiği ifade edilmiştir. Sıfıra yakın SRMSR değeri, daha iyi model veri 

uyumunu göstermektedir (De Ayala, 2009 ; Maydeu-Olivares ve Joe, 2005, 2006; Maydeu-Olivares, 

Cai  ve Hernández, 2011; Maydeu-Olivares ve Joe, 2014). 

Şekil 3 incelendiğinde, modellerdeki parametre sayısı arttıkça hata değerinin düştüğü ve sıfıra 

daha yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, M2 sınırlı bilgi uyum-iyiliği istatistiği için SRMSR değerleri 

en düşük olan 30 madde sayısı ve örneklem büyüklüğü 200 olduğu durum olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3. Ortalama SRMSR Değerleri Ortak Etki Grafiği 
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Şekil 4. Ortalama AIC ve BIC Değerleri Ortak Etki Grafiği 

Şekil 4 incelendiğinde, hem testte yer madde sayısı hem de örneklem büyüklüğü arttıkça AIC 

ve BIC değerlerinin de arttığı görülmektedir. Kolay ve zor testlerin her ikisinde de tüm koşullarda AIC 

ve BIC değişkenin kategorileri arasında manidar bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca, BIC ve AIC 

değerlerinde azalma gözlenmiştir. Bu bulgular, 2PLM verilerinin Rasch verilerine göre daha iyi uyum 

sergilediğine işaret etmektedir. 

Yukarıda elde edilen bilgiler ışığında genel olarak iyi uyum gösteren değerler Rasch modelin 

kullanıldığı 30 maddeye sahip testlerde görülmektedir. Bununla beraber 30 maddeye sahip test 

uzunluğunda örneklem büyüklüğü arttıkça da uyum değerlerinin iyileştiği gözlenmektedir. Elde edilen 

sonuçlar ve ülkemizde gerçekleştirilen geniş ölçekli testlerdeki sınav merkezleri göz önünde 

bulundurulduğunda, çalışma Rasch modelde 150 örneklem büyüklüğü ve test uzunluğu 30 olan şartlarda 

gerçekleştirilecektir. Bu nedenle aşağıda karar verilen durum için yapılan paralel analiz ve doğrulayıcı 

faktör sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 1. Zor ve Kolay Test İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 χ2 sd (χ2/sd) RMSEA SRMR 

Zor Test 622.055 405 1.535 0.060 0.074 

Kolay Test 487.918 405 1.204 0.037 0.066 

 

 Analiz sonucunda hem zor test hem de kolay test için ( sırasıyla 622.055/405=1.535 ve 

487.918/405=1.204)  söz konusu oran 1.535 ve1.204 olarak hesaplanmıştır. 2’den küçük olduğu 

saptanan her iki oran için mükemmel uyuma işaret etmektedir (Kline, 2005). RMSEA değeri 

incelendiğinde söz konusu değerin 0.06 ve 0.037 olması sebebiyle sırasıyla iyi ve mükemmel uyuma 
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işaret ettiği söylenebilir (Çokluk vd., 2010). Son olarak SMSR değerlerinin 0.08 ve altında olması her 

iki test için iyi uyum sonucu olarak değerlendirilebilir (Brown, 2006).  

Horn (1965) tarafından Kaiser kuralına alternatif olarak faktör sayısını belirlemek için paralel 

analiz yöntemi geliştirilmiştir. Paralel analizde gerçek veriyle aynı sayıda katılımcı ve değişken sayısı 

içeren tesadüfi bir seri korelasyon matrisi gerekmektedir. Bu tesadüfi korelasyon matrisleri daha sonra 

temel bileşen analizine tabii tutulmakta ve öz değerlerinin ortalaması hesaplanmakta ve tesadüfi 

matrislerden hesaplanan öz değerlerin ortalama değeri gerçek veriden hesaplanan öz değerler ile 

karşılaştırılmaktadır. Faktör (bileşen) sayısı belirlemede kullanılan kriter ise; gerçek veriden hesaplanan 

öz değerlerin tesadüfi verilerden hesaplanan öz değerden büyük olduğu noktadır (Doğan,2015). Paralel 

analizden elde edilen değerler Şekil 5’ de gösterilmiştir. 

  Tablo 2. Paralel Analizden Elde Edilen Öz Değerler 

 Kolay Zor 

Madde No 
Gerçek 

Özdeğer 

Random Veri 

Özdeğeri 

Gerçek 

Özdeğer 

Random Veri 

Özdeğeri 

1    8.40  1.92 9.95 2.23 

2    1.31  1.45 1.49 1.72 

3    1.08  1.27 1.24 1.50 

4    0.96  1.10 1.05 1.30 

5    0.78  0.96 0.90 1.12 

6    0.70  0.85 0.79 0.97 

7    0.60  0.72 0.67 0.85 

8    0.49  0.62 0.65 0.73 

9    0.38  0.51 0.54 0.60 

10   0.30  0.41 0.34 0.49 

 

Tablo 2 incelendiğinde, hem zor test hem de kolay teste ait gerçek verilere ait ilk iki öz değerin 

random veri öz değerinden büyük olduğu ancak üçüncü öz değerden itibaren daha küçük olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla boyut sayısı gerçek veriye ait değerlerin ilk tesadüfi veriden elde edilen öz 

değerlerden büyük olduğu için bir olarak olarak bulunmuştur. 
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Şekil 5. Kolay ve Zor Testlere Ait Yamaç Birikinti ve Paralel Analiz Grafikleri 

Şekil 5 incelendiğinde, başat bir özelliği gösteren tek bir boyut olduğu ayrıca random verilerle 

elde edilen öz değerlerin random olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. Başka bir ifadeyle gerçek veride 

gözlenen başat özellik tesadüfen ortaya çıkan boyut değildir. Ölçme aracının başat özelliği ilişkin veri 

sağladığının göstergesidir. 

4. Sonuç 

Araştırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, testin madde sayısı ve örneklem 

büyüklükleri arttığında RMSE değerlerinde genel olarak azalma olduğu görülmektedir. Rasch modele 

göre zor ve kolay test maddelerinin 150, 170 ve 200 örneklem büyüklüklerinde kestirilen madde güçlük 

(b) parametresinin RMSE değerlerinin  daha düşük olduğu gözlenmiştir. Rasch modele göre yapılan 

kestirimler sonucunda elde edilen ortalama BIAS değerlerinin, 2PLM ile elde edilen ortalama BIAS 

değerlerine göre daha büyük olduğu ve 2PLM ile elde edilen ortalama BIAS değerlerinin genel olarak 

örneklem büyüklüğü arttıkça sıfıra daha yaklaştığı gözlenmiştir. Ayrıca,  2PLM’ye göre elde edilen 

BIAS değerlerinin test uzunluğu arttıkça da sıfıra yaklaştığı görülmektedir. Elde edilen bulgulara 

ışığında,  2PLM’ye göre zor ve kolay test maddelerinin kestirilen b parametresinin ortalama BIAS 

değerlerinin sıfıra daha yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Modellerdeki parametre sayısının arttıkça 

hata değerinin düştüğü ve sıfıra daha yakın olduğu görülmektedir. Ortalama güçlük düzeyi kolay ve zor 

testlere ilişkin M2 sınırlı bilgi uyum-iyiliği istatistiği için SRMSR değerlerinin madde sayısının 30 ve 

örneklem büyüklüğünün 200 olduğu durumda en düşük olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte hem testte 

yer alan madde sayısı hem de örneklem büyüklüğü arttıkça AIC ve BIC değerlerinin de arttığı 

gözlenmiştir.Üretilen verilerin model veri uyumuna yönelik elde edilen ANOVA sonuçları 

incelendiğinde, kolay ve zor testlerin her ikisinde de tüm koşullarda AIC ve BIC değişkenin kategorileri 

arasında manidar bir farklılık bulunduğu görülmektedir. Ayrıca, BIC ve AIC değerlerinde azalma 

olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, 2PLM verilerinin Rasch verilerine 

göre daha iyi uyum sergilediğine ve genel olarak iyi uyum gösteren değerlerin Rasch modelin 

kullanıldığı 30 maddeye sahip testlerde olduğunu göstermektedir. 
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GÜNÜMÜZDE GÖÇ VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİNİN KAVRAMSAL 

İRDELEMELERİ 
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Özet 
Bireylerin veya toplulukların çeşitli nedenlerden dolayı bulundukları yerleri terk ederek başka bir yere 

yönelmesi olarak tanımlanabilen göç, ilk olarak yaşamsal ihtiyaçları karşılayabilme odaklı gerçekleşmiştir. İlk çağ 

insanlarının sosyal bir özelliği sayılan ve toplumsal bir miras niteliği taşıyan göç kültürü zamanla evirilmiş; 

ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerle de ortaya çıkarak kültür göçüne dönüşmeye başlamıştır. Bu kültür göçü; 

hem değişim ve dönüşüme, hem de yeni oluşumlara zemin hazırlamıştır. Günümüze kadar süregelen bu olgu, ister 

dönüşüm olsun, isterse yeni oluşumlar, sosyal açıdan değerlendirildiğinde iki yönlü bir etkileşim olarak 

tanımlanabilir. Çünkü topluluklar, din, dil, ırk, gelenek-görenek gibi farklı kültürel özelliklere ve geçmişlere sahip 

olmalarından dolayı, kendine ait kültürel kimliklerini, anlayışlarını, değerlerini, hayata bakış açılarını yerleştikleri 

yeni yerlere taşımaktadırlar. Bir bölgeye ya da topluluğa ait kültürün sadece oraya özgü olmadığı ve dünya mirası 

niteliği taşıdığı düşünüldüğünde, kültürel mirasın korunması, sahip çıkılması ve geleceğe aktarılması temel öncelik 

olmalıdır. Bu nedenlerle, geldikleri yeni yerlerin kültürleri, alışkanlıkları ve yaşam tarzlarını da zamanla 

benimseyip özümsediklerinde, yeni bir kültürleşme süreci başlamaktadır. Günümüzün teknolojik ve endüstriye 

dayalı toplumsal yapı düşünüldüğünde; ekonomik, sosyal, siyasal imkânlara bağlı olarak ortaya çıkan göç 

süreciyle doğan kültürel zenginliğin, toplumları ileriye taşıdığı söylenebilir. Çünkü göçle gelen farklı alanlarındaki 

çeşitlilik, bir kültür mozaiği ortaya çıkmakta ve toplumların gelişiminde önemli rol üstlenmektedir. Doğası gereği 

sürekli çevreyle iletişim içinde olan, yeniliklere, değişime ve farklılaşmalara kolaylıkla uyum sağlayabilen insan, 

göç etme sonucunda farklı kültürlere de adapte olabilmektedir. Bu sayede her toplum kendine özgü kimliksel 

özellikler barındırsa da, farklı toplumlarla da kültürel işbirliği içerisinde olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, göçün 

bireyler ve toplumlar üzerinde kültürel etkilerinin bulunmasının yanı sıra, toplumların sahip oldukları kültürel 

çeşitliliğin de göç üzerinde önemli bir rolü olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, göç olgusunun, yeni bir yere 

yerleşenler için çeşitli konularla yüzleşme ve o yerin düzenine alışma ve çok yönlü bir uyum anlamı taşıdığı da 

ifade edilmektedir. Bu çalışmada; göç kültüründen kültür göçüne evirilen kavramsal geçiş süreci ele alınarak, 

toplumların hem yaşam biçimlerinde hem de kültürlerinde ortaya çıkan değişim, dönüşüm ve yeni oluşumlar 

irdelenecektir. Çok kültürlülüğün, yeni kültürleşmelere zemin hazırladığı düşünüldüğünde, geçmişten günümüze, 

bugünden de geleceğe kurulan kültürel köprülerin bir miras niteliği taşıyacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, kültür, etkileşim, kimlik, çeşitlilik. 

CONCEPTUAL EXAMINATIONS OF MIGRATION AND CULTURE 

INTERACTION TODAY  

Abstract 
Migration, which can be defined as individuals or communities leaving their place of residence for various 

reasons and heading to another place, was primarily focused on meeting vital needs. Migration culture, which is 

considered a social feature of the ancient people and a social heritage, has evolved over time; It started to turn into 

cultural migration by emerging for economic, social and cultural reasons. This cultural migration; It has prepared 

the ground for both change and transformation as well as new formations. This phenomenon, which has continued 

until today, can be defined as a two-way interaction when evaluated from a social point of view, whether it is 

transformation or new formations. Because communities have different cultural characteristics and backgrounds 

such as religion, language, tradition and tradition, they carry their own cultural identities, understandings, values 

and perspectives on life to new places where they settle. Considering that the culture of a region or community is 

not unique to that region and has the characteristics of a world heritage, the protection, protection and transfer of 

cultural heritage to the future should be the main priority. For these reasons, when they adopt and assimilate the 

cultures, habits and lifestyles of the new places they come from, a new acculturation process begins. Considering 

today's technological and industry-based social structure; It can be said that the cultural richness arising from the 
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migration process, which emerged depending on economic, social and political opportunities, carries societies 

forward. Because the diversity in different areas brought by immigration, a cultural mosaic emerges and plays an 

important role in the development of societies. The human being, who is in constant communication with the 

environment by nature and can easily adapt to innovations, changes and differentiations, can also adapt to different 

cultures as a result of migration. In this way, although each society has its own unique identity characteristics, it 

is also in cultural cooperation with different societies. In the studies conducted, it is stated that in addition to the 

cultural effects of migration on individuals and societies, the cultural diversity of societies also plays an important 

role in migration. It is also stated that the phenomenon of migration means confronting various issues and getting 

used to the order of that place and a multi-faceted harmony for those who settle in a new place. In this study; By 

addressing the conceptual transition process that evolved from migration culture to cultural migration, the changes, 

transformations and new formations that emerged in both the lifestyles and cultures of societies will be examined. 

Considering that multiculturalism paves the way for new acculturation, it has been concluded that the cultural 

bridges built from the past to the present and from the present to the future will be a legacy. 

Keywords: Migration, culture, interaction, identity, diversity. 

1. GİRİŞ 

Göç; insanlığın Afrika’dan başlayıp dünyanın çeşitli coğrafyalarına yayılışıyla başlayan uzun 

bir yolculuk olarak tanımlanabilir. Bireylerin veya toplulukların çeşitli nedenlerden dolayı bulundukları 

yerleri terk ederek başka bir yere yönelmesi şeklinde de ifade edilebilen göç, ilk olarak yaşamsal 

ihtiyaçları karşılayabilme odaklı gerçekleşmiş olsa da, zaman içerisinde daha konforlu bir yaşam elde 

edebilme arzusuyla varlık göstermiştir. Türklerin Orta Asya’dan başlayıp kuzeye, güneye, doğuya ve 

batıya doğru yapılan göçleri, bir diğer adıyla Kavimler Göçü, Yeni Dünya’ya yapılan kıtalararası göçler 

(Avrupa’dan Amerika’ya yapılanlar), mübadele göçleri (Bölge halkları arasında yapılan değiş-tokuş 

),Türkiye’ye ve Türkiye’den yapılan göçler, tarih boyunca göç kültürünün ne derece yaygın olduğunun 

göstergeleridir (Gürdaş,2021). Tarımın keşfi ve toprağın öneminin anlaşılmasıyla yerleşik düzene 

geçildikten sonra bile, göç kültürünün devam ettiği günümüzdeki örneklerden anlaşılmaktadır. Bu göç 

kültüründen doğan hareketlilik hali, birey ile toplum arasında bir etkileşim ortaya çıkarmaktadır 

(Yılmaz, 2010, 24). Kültürel etkileşim olarak ifade edilen göç kültürünün taşıyıcısı olan bireyler, 

etkileşimde önemli bir rol oynamaktadır. Göç eden bireyleri, öz kültüründen kopuk bir yapı içerisinde 

düşünmek olanaksızdır (Tekin, 2011, 94). Bu nedenle kültür, sosyal ilişkileri etkileyen bütüncül bir 

kavramdır.  

YÖNTEM 

Her dönem toplumların sosyal bir özelliği sayılan ve aynı zamanda bir miras niteliği taşıyan göç 

kültürü, yaşam biçiminin algılanmasına yarayan bir yöntemdir. Günümüzde, çeşitli nedenlerle devam 

eden göç kültüründeki insan hareketleri; kültürel uyum, kültürel alışma, yeni kültür düzeni, kültürel alış-

veriş, kültürler arası iletişim gibi kavramları da beraberinde taşımaktadır. Araştırmanın temel 

dinamiklerini oluşturan bu unsurlar, göç kültürünün, zamanla kültür göçüne evrilmesine neden 

olmuştur. Buradan hareketle günümüzde ortaya çıkan yenilikçi bakış açısı, kültürün evrensel boyutta 

yayılımını sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, kültür sanat etkinliklerinin göç odaklı bir yöntemle 

irdelenmesi halinde daha anlaşılır olabileceğini ortaya koymaktadır.  

BULGULAR 

Gelenek-görenek, dil, inanç, sanat, tutum ve alışkanlıklar konusundaki etkileşimlerden dolayı 

göç, kültüreldir (Dikmen, 2014). Aynı zamanda, belli bir mekân üzerinde gerçekleştiği ve çevreyi 

etkilediği için de coğrafidir. Demografik oluşu, hem ayrıldıkları hem de vardıkları yerde nüfus yapısını 

etkilemesindendir. Ayrıca, nüfustaki yer değiştirmeler mekânlar arasındaki ekonomik dengesizliklere 

yol açtığından ekonomik özellikler de taşımaktadır. Gittikleri yerdeki topluma uyum problemleri 

nedeniyle sosyo-psikolojik bir durumdur. Son olarak, hem çıkış hem varış yerlerindeki toplumsal 

yapının etkilenmesine neden oldukları için de sosyolojik unsurları barındırmaktadır (Tümertekin ve 

Özgüç, 2015). Belirtilen tüm unsurlara rağmen, gidilecek yerdeki mevcut ortam, göç kültüründe cazip 

bir role sahiptir. Göç kültürü çatısı altındaki sosyal, siyasi, hukuki, iktisadi unsurlar, kültürel etkileşimin 
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gerekliliğine ve kültürlerarası iletişime zemin oluşturmaktadır (Aksoy, 2012). Kültürler arası iletişim 

boyutunda ele alındığında, geçmişte ve bugün yaşanan göçleri, insan- mekân bağlamında sebep, süreç 

ve sonuçları ile bilmek, bugünkü dünyanın anlaşılmasına yardımcı olurken, gelecek için öngörülü bir 

bakış açısı kazandıracaktır. Örneğin; hayatının neredeyse tamamını “yersiz-yurtsuz” olarak geçirmiş bir 

düşünür olan Edward Said, göç meselesini "kesintili bir var olma durumu" olarak özetlemektedir (Said, 

2005). Bu ifade göç kavramını açık bir şekilde tanımlamaktadır. Bu tür bir var oluş açısından 

değerlendirildiğinde göç hareketi, başlangıçta tek yönlü gibi görünse de; siyasi, sosyal, kültürel, 

ekonomik, demografik dönüşleri göz önünde bulundurulduğunda, göç edenlerin ülkelerine aktardıkları 

ya da geri dönüşte beraberlerinde getirdikleri yeni alışkanlıklar, beceriler, tutum ve davranış 

değişikliklerinde aslında çok yönlülük söz konusudur. Bu bütüncül yaklaşımıyla kültür; sosyal bir 

çerçevede toplumsal araçlarla aktarılan tüm unsurlar olduğu kabul edildiğinde, bu yapısıyla bireylerin 

ve toplumların zaman içerisinde öğrendikleri ve edindiklerinin bütünüdür. Yapılan araştırmalar; maddi 

ve manevi özellikler gösteren, sadece fiziksel bir olgu olmayan göçün, birçok kültür öğesini de 

beraberinde taşıdığını gözler önüne sermektedir (Sarıkan, 2019). 

Bilimsel ve arkeolojik araştırmalarda kültürün maddi yönü önemliyken; sanat, inanç ve 

geleneklerin oluşturduğu manevi kültür; sosyoloji, tarih ve antropolojinin ilgi alanına girmektedir. 

Ayrıca günümüz teknolojisiyle video, film, fotoğraf ve simülasyonlar da göçün farklı sanatsal 

disiplinlerde çeşitli yöntemlerle ortaya koyulduğu bir gerçektir. Böylece evrensel boyutta 

değerlendirildiğinde; çağlar boyunca göç kültürü olarak devam eden kavramın, günümüz koşullarında 

sosyal hayatın içinde yer alan kültür göçüne evrildiğini söylemek doğru bir ifade olacaktır. Göçler, 

küreselleşmenin hızlı bir şekilde gelişmesine ve bu gelişmenin ortaya çıkardığı sonuçlardan olan 

ülkelerin mevcut durumunda yaşanan değişmesine zemin hazırlamaktadır (Ekici ve Tuncel, 2015,16) . 

Gerek politik ve kültürel küreselleşme, gerekse ekonomik küreselleşme, ulus aşırı boyut kazanmaktadır. 

Böylece, göçler çağında “ulus aşırı alanlar” gerçeği yadsımayacak bir gerçek olduğu ifade edilebilir. 

Ulus aşırı boyutta ele alındığında göçün en önemli sosyal sonucu, gidilen yerde yeni bir toplumsal 

yapının doğmasıdır. Bu yapı yerel halkla kurulan ekonomik, sosyal, iletişimsel ve kültürel etkileşim 

alanlarında ortaya çıkmaktadır (Kürşat ve Kanmaz, 2022, 67) . Sosyal süreçte, göçen gruplarla yerli halk 

arasında bazen uyum, bazen de çatışma şeklinde kültürel etkileşimler olabilmektedir.  

Dünyanın farklı coğrafyalarında giyim, kuşam, anane, yemek, eğlence ve sanat gibi farklı 

alanlarındaki çeşitliliğin kendisini göstermesi; kültür göçü yoluyla yayılmış ve yükselişinde başrolü göç 

üstlenmiştir. Kültürel etkileşimler; göç, teknolojik faktörler, ekonomik faktörler, çevresel faktörler ve 

diğer kültürlerle etkileşimler şeklinde gerçekleşir. Kültürlerin kaynaşması doğrudan bir etkileşimi ortaya 

koyarken, karşı kültür unsurlarına tanıklık etmek de, dolaylı bir etkileşim anlamı taşımaktadır. İster 

doğrudan ister dolaylı olsun, kültür göçünde dil, din, gelenekler, sanat ve alışkanlıklar; başta olmak 

üzere, iş göçü, beyin göçü gibi unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca, son dönemlerde üniversitelerde eğitim 

amacıyla gerçekleşen öğrenci değişimleri-öğrenci hareketliliği de kültür göçünü arttırmakta, 

hızlandırmakta ve kültürel etkileşimde büyük rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda, farklı kültürel 

özelliklere sahip insanların çeşitli nedenlerle veya belli bazı amaçlar için bir arada yaşamaları 

durumunda, karakteristik özellikleri, bakış açıları, olaylara yaklaşımları veya birbirlerine karşı duyarlılık 

ve hassasiyetlerinin arttığı gibi ortak noktalarda buluşmaları, kültürel etkileşim olarak ifade 

edilmektedir. Göçün kültürler arası etkileşimdeki önemli sonuçlarından biri de, diğer medeniyet ve 

kültürleri tanıma imkânı sunmasıdır. Örneğin Orta Asya’dan göç ederek dünyanın değişik yerlerine 

yapılan Türk Göçleri ile Türkler, bir taraftan Çin kültürü ile temas ederken, diğer taraftan Batı kültürü 

ile başka bir yerde ise, Arap veya İran kültürü ile etkileşime girdiği ifade edilmektedir. Kültürel öğeler 

de bu kapsamda ele alındığında, tarihler boyunca kültürler göç etmiştir ve ettirilmiştir. Farklı bir örnek, 

işçi göçü kapsamında Avrupa’ya giden Türkler; hem Türk kültürünü Avrupa’ya götürürken, dönüşte de 

Avrupa kültürünün bazı özelliklerini Türkiye’ye getirmişlerdir (Gürdaş, 2021). Bu durum göç-kültür 

etkileşimindeki kültür göçünün en somut ispatıdır. Göç konusu işlenirken, hangi alanda olursa olsun, 

göç ve kültürel etkileşim boyutunda ele alınmalıdır.  

İş göçü, beyin göçü gibi unsurların yanında; son dönemlerde üniversitelerde eğitim amacıyla 

gerçekleşen öğrenci değişimleri-öğrenci hareketliliği de kültür göçünü arttırmakta, hızlandırmakta ve 

kültürel etkileşimde büyük rol oynamaktadır. Diğer bir örnek ise; Amerika ve Avustralya’ya yapılan 

göçler neticesinde buralarda yaşayan insanların o bölgeye gidenler tarafından asimile edilmeleridir. En 
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önemli kültürel unsurlar arasında yer alan dil, göç olarak adlandırılan yer değiştirme hareketleri ile 

yayılım gösterebilmektedir. İspanyolcanın dünyada konuşulan en yaygın diller arasında üçüncü sırada 

olması ve Güney Amerika’da pek çok ülkenin resmi dili olmasını örnek olarak gösterilebilir. Bu 

durumun en açık tanımlaması kıtalararası göçler ile ifade edilebilmektedir. Başka bir ifadeyle Amerika 

kıtasının keşfinden sonra Avrupa’dan Amerika kıtasına yapılan göçler sonucunda Arjantin, Şili, Bolivya 

gibi pek çok ülkede İspanyolcanın resmi dil olarak kullanıldığı görülmektedir. Kültür göçü olarak 

tanımlanabilecek bu dil hareketliliği, nesiller boyu devam eden ve edecek olan bir mirastır. Sadece bir 

sanat alanı olmaktan başka aynı zamanda kültürel bir yansıma, dışavurum olan müzik alanında da göç, 

konu ve tarz olarak önemli bir role sahiptir (Dikmen, 2014, 33). Özellikle Blues ve Arabesk tarzı 

müzikler, kültürel etkileşimlerden beslenmektedir. Dahası yeni dönem müziklerine de esin kaynağı 

olarak, kültürel sürdürülürlüğe hız kazandırmaktadır. Yazılı kaynaklarda; Batı Afrika kökenli bir müzik 

türü olan Blues’ un öz vatan topraklarından koparılarak gemilerle Amerika'ya getirilmiş siyah kölelerin 

şeker kamışı tarlalarında masmavi gökyüzüne bakarak söyledikleri, özgürlük ve hüzün öğeleri içeren 

hasret türküleri olduğu ifade edilmektedir. Göçün getirdiği ağır yaşam şartları, ayrımcılık, ekonomik 

zorluklar ve yabancılaşmanın bir dışavurumu olarak ele alınan Blues ve Arabesk müziklerinin 

birbirlerinden coğrafi ve tarihsel olarak ayrı dönemlerde, ayrı toplumlarda ortaya çıkmış olmalarına 

karşın, toplumlardaki algılanışları bakımından benzerlikler söz konusudur.  

Göç etmek durumunda kalan insanlar, duygularını daha iyi ifade edebilmek için edebiyatı 

kullanmışlardır. Bu durum, "göçmen edebiyatı" olarak adlandırılacak edebiyatın temelini oluşturmuştur 

(Cengiz, 2010). Bu nedenle göç kavramının, eski zamanlardan beri konu olarak edebiyata da kaynaklık 

ettiği söylenebilir. Örneğin; Hz. Mevlâna ve ailesinin Belh’ten Anadolu’ya göçü, Anadolu’ya 

yerleştikten sonraki edebi eserleri, hayata bakış açısı kültürel etkileşime örnek verilebilir (Sutay, 2018, 

52). İslâm kültür ve medeniyetinin yeni bir canlanma yaşanan Anadolu coğrafyasında kültürel 

etkileşime neden olmuştur. Ayrıca; İslam coğrafyasında uzun yıllar süren edebiyat, dil, din ve siyaset 

alanında genelde olumlu kazanımlara sebep olmanın yanın da Müslüman olmayan coğrafyalarda da 

İslami tasavvufun tanınmasına ve yayılmasında birlikte yaşama kültürü, hoşgörü, paylaşma gibi 

alışkanlıkların kazanılmasına katkı sağlamıştır.  

Günümüzde, yeni tüketim alışkanlıklarının kazanılmasının, başka bir deyişle tüketimin 

küreselleşmesinin tipik örneklerini McDonald’s, Coca Cola, Benetton, Adidas, Nike, Leke, Levis gibi 

firmalar sağlamışlardır. Bu firmaların ürettikleri mallar dünya markası haline gelmiş; pek çok ülkedeki 

insanların giderek ortak tutkusu olmuştur. Örneğin; Adidas marka ayakkabıyı, Pakistanlı bir köylünün 

ya da bir Norveçli mühendisin ayağında görmek mümkündür (Yaman, 2019, 431). Bu ve bunun gibi 

tekstil ürünlerinin, modanın ve markaların da bir kültürel unsur olduğu düşünüldüğünde, yukarıda 

verilen ürünler açısından da bir kültür göçünün yaşandığı söylenebilir.  

SONUÇ 

Kültürel göçler sonucunda artık günümüzde küresel kültürler-ortak kültürler algısı ortaya 

çıkmıştır. Böylece; kültürel yapılar açısından sınırlar ortadan kalkmakta; sınır aşırı alanlardaki kültürel 

boyut ile yaşadıkları ülkelerle olan ilişkileri, toplumlararası diyalog güçlenmekte çağdaş göç olgusunun 

değişen yapısına uyan yeni ilişkilerin ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve kültürel bağların sürdürülmesi ve 

pekiştirilmesi gerekliliğinin, kültürel zenginliğe katkıda bulunacağı kabul edilmelidir. Ayrıca göçlerle 

gerçekleşen insan hareketleri, olumlayıp, kültür çevresi ile olan ilişkisi güçlendirilerek sürdürülmelidir. 

Göç ve Kültür’ün birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar yakın iki kavram olduğu sonucuna 

varılmıştır.  
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Özet 
Bu araştırmada, akademik entelektüel liderlik davranışlarını yordayan değişkenlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır.  Araştırmanın örneklemi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın öğretim 

elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarının, rehber olma, gözetici olma davranışları ve örgütsel 

özdeşleşme düzeyleri yüksektir. Öğretim elemanlarının gözetici olma davranışları, unvanlarına göre farklılık 

göstermektedir. Temsilci olma, kazandırıcı olma ve örgütleme sürecinde ve değerlendirme sürecinde adalet algıları 

orta düzeydedir. Değişkenler arasında orta ve düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler görülmektedir. Öğretim 

elemanlarının özdeşleşme düzeylerinin; yükseköğretim kurumlarının örgütleme ve değerlendirme süreçlerindeki 

adil kararları ile ilişkili olduğu ve akademik entelektüel liderlik davranışlarını yordadığı görülmektedir. 

Araştırmada öğretim elemanlarının akademik çalışmaları (Social Citation Index, Social Sciences Citation Index 

ve Arts & Humanities Citation Index makale ve kitap/kitap bölümü/kitap çevirisi sayıları)da incelenmiştir. Gelecek 

çalışmalarda, bu konularda yükseköğretimde mevcut koşulların iyileştirilmesine yönelik yükseköğretim mevzuatı 

ve politikaları incelenebilir ve yeni düzenleme önerileri için yükseköğretimin diğer paydaşları çalışmaya dahil 

edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim yönetimi, akademik entelektüel liderlik, örgütsel adalet, örgütsel 

özdeşleşme 

THE ROLE OF PERCEPTION OF JUSTICE IN MANAGEMENT 

PROCESSES AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION IN 

PREDICTION OF ACADEMIC INTELLECTUAL LEADERSHIP 

BEHAVIORS 

Abstract 
In this study, it is aimed to determine the variables that predict the academic intellectual leadership 

behaviors. The sample consists of academicians from Istanbul University and Istanbul University-Cerrahpasa. In 

the research, academic studies of academics (Social Citation Index, Social Sciences Citation Index and Arts & 

Humanities Citation Index article and book/book chapter/book translation numbers) were examined. The 

academics' behaviors of being mentor, being guardian and organizational identification are at a high level. The 

guardian behaviors of academicians differ according to their titles. The levels of being ambassador, being 

acquistor, justice in organization process and perception of justice in evaluation process are moderate. There are 

moderate and low-level positive and significant relationships between the variables. It is seen that the cognitive-

behavioral-emotional identification levels of academics are related to the fair decisions they take in the 

organization and evaluation processes of higher education institutions, and that the cognitive-behavioral-emotional 

identification levels predict academic intellectual leadership behaviors. In future studies, higher education 

legislation and policies can be examined to improve the existing conditions in higher education on these issues, 

and other stakeholders of higher education can be included in the study for new regulation proposals. 

Keywords: Higher education management, academic intellectual leadership, organizational justice, 

organizational identification 

 
85 Bu çalışma, araştırmacının İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde tamamlanan 

yüksek lisans tezinden üretilmiştir. TURKCESS Congress 2022’de bildiri olarak sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

Yükseköğretim yönetimine dair çalışmalar, öğretim elemanlarının alanlarında 

uzmanlaşmasının, yönetme becerisine sahip olmasının, aynı zamanda yardım ve tavsiyeler 

bulunmasının önemini işaret etmektedir (Macfarlane, 2012; Yielder ve Codling, 2004). Akademik 

liderlik; farklı disiplinlerle çalışabilmek (Austin ve McDaniels, 2006), kurumun entelektüel yapısının 

temsil edebilmek, araştırma, eğitim ve yönetim liderliği yeteneğine sahip olabilmek (Yielder ve Codling, 

2004), örgütünün içinde bulunduğu şartları ve kültürünü dikkate alarak çalışmalarını planlayabilmektir 

(Alas vd., 2007). Eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerini kapsamına alan akademik liderlik, 

yükseköğretimin çeşitli içsel ve dışsal faktörlerle şekillenmektedir (Siddique vd., 2011). 

Akademik Entelektüel Liderlik 

Akademik entelektüel liderler, eğitim kalitesinde, akademik ve idari sorumluluk sahibi, iletişim 

yeteneği gelişmiş, entelektüel vizyona sahip liderlerdir. Aynı zamanda bu liderler, örgütünün entelektüel 

sermayesidirler (Macfarlane, 2011; Yılmaz, 2007). Akademik entelektüel liderlik; rol model olma, 

mentör olma, savunucu olma, temsilci olma, kazandırıcı olma ve gözetici olma davranışlarını kapsayan 

bir liderlik olma özelliğindedir (Macfarlane, 2011) Akademik entelektüel liderlik, dönüşümcü liderlik 

ile yakından ilişkilidir (Macfarlane ve Chan, 2014) ve bu liderler etkileme gücüne sahip liderlerdir 

(Korkut, 2019).  

Akademik liderin vizyon sahibi, mütevazi, dürüstlük gibi kişilik özellikleri, örnek davranışlarda 

bulunması, akademik entelektüel liderliğin rol model olma boyutunu göstermektedir. Meslektaşlarının 

tecrübelerine ve kariyer planlarına katkıda bulunmak ve çalışmalarına destek vermek, akademik 

entelektüel liderliğin rehber olma; ulusal ve uluslararası toplumsal sorunlara yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmek savunucu olma boyutuna ilişkin özelliklerdir. Gözetici olma; entelektüel liderin 

bilimsel standarlar çerçevesinde akademik çalışmalar yapması, deneyimsiz öğretim elemanlarını bu 

yönde desteklemesi ve yönlendirmesidir.  Bilimsel çalışmalar için gerekli finansmanın teminini, çeşitli 

kurum içi veya kurum dışı proje ve çalışmalar ile kurumuna ve çevresine fayda sağlama, akademik 

entelektüel liderliğin kazandırıcı olma boyutunu; kurumunu entelektüel manada ulusal ve uluslararası 

temsili ise temsil etme boyutunu belirlemektedir. Akademik entelektüel liderlik, bilimsel ve profesyonel 

standartlarla diğer akademisyenleri akademik çalışmalara yönlendirmek, çalışma alanında elçilik 

yapmak olarak ifade edilebilir (Macfarlane, 2011; Macfarlane, 2012). Bununla birlikte kurumsal 

kaynakların ve yükseköğretimde örgüt ikliminin akademik entelektüel liderlik davranışları ve 

performansı yordadığı görülmektedir (Uslu ve Welch, 2018). Akademik liderlerin; üniversiteleri 

tarafından marjinalleştirilmiş gibi hissettikleri ve kurumlarında kendilerinden tecrübesiz öğretim 

elemanlarına; rol model, mentör, savunucu, temsilci, kazandırıcı ve gözetici olma gibi entelektüel 

liderlik davranışlarında yetersizlik olduğu görülmektedir. Akademik entelektüel liderlik potansiyelinden 

üniversite içinde ve üniversiteyi temsilde etkin yararlanabilme konusu zamanla önem kazanmaktadır 

(Macfarlane, 2012; Macfarlane ve Chan, 2014). 

Yönetim Süreçlerinde Adalet Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütün hedefleri ile bireyin hedeflerinin uyumu, olumlu ve olumsuzluklukları örgütle beraber 

algılama düzeyi, örgütle olan özdeşleşmenin seviyesini belirlemektedir (Ashforth ve Mael, 1989; 

O’Reilly ve Chatman, 1986). Örgütsel özdeşleşme, öz benlikte yer bulan karşılıktır. Psikolojik temelli, 

görev bilinci ve bireyin örgütte kalma kararı bu özdeşleşmenin seviyesi ile ilişkilidir. Bireyin psikolojik 

bağlılığının, örgütsel özdeşleşmede belirleyici bir role sahip olduğu görülmektedir (O’Reilly ve 

Chatman, 1986). Bireyin örgüt kimliğini diğerlerinden üstün görmesi (Scott vd., 1998) ve örgütteki ideal 

kimlik beklentisini kendi kimliği ile karşılaştırması, özdeşleşme sürecini başlatmaktadır. Bu sürecin 

olumlu geçmesi sonucunda örgüte aitlik hissi (Çakınberk vd., 2011), gruplara katılım ve özdeşleşme 

oluşmaktadır (Foreman ve Whetten, 2002).  

Örgütsel adalet algısı örgütteki performansın arttırmasında rol oynamaktadır (Greenberg ve 

Colquitt, 2013; He vd., 2014). Üyelerin örgüt kararlarına aktif katılımı, yeteneklerinin değerlendirilmesi, 

güven (Bozkurt, 2003) ve adalet algısının oluşmasında önemli yer tutmaktadır (Ashkanasy ve 

Humphrey, 2011; Colquitt, 2001; Colquitt vd., 2005; Tyler ve Blader 2001). Örgüte ilişkin kaynak 
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dağıtımında ve alınan kararlarda usule uygun ve adaletli davranılması (Olkkonen ve Lipponen, 2006), 

bireyin hedefleri ile uyum seviyesi yönetimde adalet algısını oluşturmaktadır (Akyol, 2013; Cohen-

Charash ve Spector, 2001). Örgütsel özdeşleşme, bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal tutumlarını 

kapsamaktadır (Mael ve Ashforth, 1992; Riketta, 2005). 

Macfarlane (2011-2012), akademik entelektüel liderliği üzerine olan çalışmalarında 

profesörlerin akademik entelektüel liderlik düzeylerini araştırmıştır. Bu çalışmada, öğretim 

elemanlarının yönetimde birçok görevleri ve kendilerinden daha tecrübesiz öğretim elemanlarına 

akademik liderlik sorumluluklarından hareketle, tüm öğretim elemanlarının entelektüel liderlik 

düzeylerini ve bu davranışlarını yordayan etkenleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Alan yazında 

akademik entelektüel liderlik ve bu liderliği etkileyen faktörler konusunda sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Demir, 2019; Uslu ve Welch, 2018).  Öğretim elemanlarının entelektüel liderlik 

davranışlarının yordanmasında yönetim süreçlerinde adalet algılarının ve örgütsel özdeşleşme 

düzeylerinin etkisi üzerine olan bu çalışmaya ilişkin bulgularının yükseköğretim yönetimine katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında şu sorulara yanıt aranmıştır; öğretim elemanlarının, 

(a) akademik çalışma sayıları nedir? (b) akademik entelektüel liderlik davranışları, unvanlarına göre 

değişmekte midir? (c) akademik entelektüel liderlik, örgütsel özdeşleşme ve yönetim süreçlerinde 

örgütsel adalet hangi düzeydedir? (d) akademik entelektüel liderlik davranışları, örgütsel özdeşleşme ve 

yönetim süreçlerinde örgütsel adalet algıları ile ilişkili midir? (e) örgütsel özdeşleşme ve yönetim 

süreçlerinde örgütsel adalet algıları, akademik entelektüel liderlik davranışlarını yordamakta mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modelde, değişkenler arası ilişkilerde 

ortaya çıkan değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemek amaçlanmaktadır (Büyüköztürk vd., 

2016).  

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim yılında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul 

Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa’daki (İÜ-C) 5505 öğretim elemanı [2774 kadın 

(%50.4) ve 2731 erkek (%49.6)] oluşturmaktadır (YÖK, 2019) (Ek 1). Örneklem, “seçkisiz örnekleme 

yöntemi” ile belirlenen üniversitelerin çeşitli fakültelerindeki 200 öğretim elemanından oluşmaktadır. 

Seçkisiz örnekleme, evreni temsil gücü yüksek örneklemedir (Büyüköztürk vd., 2016).  

Tablo 1.’de, sayı (f), yüzde (%) ve yığılmalı yüzde (%yiğ) değerleri verilmektedir. 

Tablo 1.   Öğretim Elemanlarına İlişkin Demografik Bilgiler 

Değişken Gruplar f % yig%
 

Değişken Gruplar f % 
yig%

 

Üniversite 

İÜ 108 54 54.00 Cinsiyet Kadın 86 43 43.0 

İÜ-C 92 46 100 Erkek 114 57 100 

Toplam 200 100  Toplam 200 100  

Mevcut 

üniversitede 

çalışma yılı 

3-7 yıl 53 26.5 26.5  

Unvan 

Prof. Dr. 52 26 26.0 

8-13  37 18.5 45.0 Doç. Dr. 53 26.5 52.5 

14-19  42 21 66.0 Dr. Öğr. Üyesi 54 27 79.5 

20-25 37 18.5 84.5 Öğr. Gör. ve Arş. Gör.  41 20.5 100 

26-38  31 15.5 100 Toplam 200 100  

Toplam 200 100       

 

Araştırmanın örnekleminde, öğretim elemanlarının %54 İÜ, %46 İÜ-C öğretim elemanı 

bulunmaktadır. Bu öğretim elemanlarının %43’ü kadın, %57’si erkektir. Örneklemde, %26 Profesör 

Doktor (Prof. Dr.), %27 Doçent Doktor (Doç. Dr.), %27 Doktor öğretim üyesi (Dr. Öğr. Üyesi), %20.5 

Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör.) ve Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.) bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının 

üniversitelerinde çalışma süresi 3- 38 yıl arasında değişmektedir. 
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Araştırmanın yürütülmesi ile ilgili gerekli izinler alındıktan sonra, İÜ ve İÜ-C’nin çeşitli 

fakültelerindeki öğretim elemanına ölçek formları yüz yüze uygulanmıştır. Ayrıca 2435 öğretim 

elemanına aktif kurumsal e-posta adreslerinden ölçek formlarının bağlantı linki, gönüllü katılım onamı 

ile iletilmiştir. Veriler, “akademik entelektüel liderlik ölçeği” (AELÖ), “öğretim elemanı örgütsel 

özdeşleşme ölçeği” (ÖEÖÖ), “yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği” (YSÖÖ), kişisel ve 

akademik bilgi formu ile elde edilmiştir. Analizler 200 öğretim elemanının verileri ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel ve Akademik Bilgi Formu 

Formda cinsiyet, unvan, mevcut üniversitede çalışma yılı ve yönetim görevi, toplam kitap/kitap 

bölümü/kitap çevirisi sayısı, SCI, SSCI, AHCI kapsamlı dergilerde ve diğer dergilerdeki makale 

sayısına ilişkin soruları bulunmaktadır. 

Akademik Entelektüel Liderlik Ölçeği 

Ölçek, Macfarlane (2011) tarafından geliştirilen ölçeğe ve konu ile ilgili alan yazına dayanarak 

Uslu (2015) tarafından geliştirilmiştir. Öğretim üyeleri ile yapılan ölçek geliştirme çalışmaları sonunda 

ölçek; temsilci, rehber, savunucu, kazandırıcı ve gözetici olma şeklinde beş faktörlü ve 20 maddeli 

forma dönüştürülmüştür. Akademik entelektüel liderlik ölçeği; davranış düzeyini, belirtilen davranışın 

sıklığı 1 (hiçbir zaman) ile 5 (her zaman) arasında alınacak puanla belirlemektedir. “Uzmanlık alanım 

kapsamındaki yayın, proje, etkinlik gibi çalışmalara yönelik, değerlendirmelerde (editör, hakem, 

danışman ve benzeri) yer alma” gözetici olma boyutundan örnek maddeli, beşli Likert ölçektir (Uslu, 

2015). 

Öğretim Elemanı Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği 

Eker (2015b) tarafından, örgütsel özdeşleşme düzeyini belirlemek için, çeşitli çalışmalardan ve 

Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilmiş ölçek faydalanılarak geliştirilmiştir. Cronbach Alfa 

katsayısı, örgütün algılanan dış prestiji boyutunda .82, ölçeğin bütününde.93’tür. Ölçeğin araştırmada 

kullanılan bilişsel-davranışsal-duygusal özdeşleşme boyutuna ait, “çalıştığım üniversitenin hedefleri 

aynı zamanda benim bireysel hedeflerimdir” örnek maddeli ölçek, öğretim elemanlarının örgütsel 

özdeşleşme düzeylerine yönelik, beşli Likert tipi bir ölçektir (Eker, 2015b). 

Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği 

Konu ile ilgili çalışmalardan ve Niehoff ve Moorman’ın (1993) tarafından geliştirilmiş ölçekten 

faydalanılarak geliştirilmiştir (Akyol ve Akçay, 2013). Ölçek örgütsel adalet algısını belirlemek amaçlı 

kullanılan altı boyutlu, 37 maddeli, beşli Likert tipi ölçeğin; karar verme, planlama, örgütleme, 

koordinasyon, etkileme ve değerlendirme süreci şeklinde altı boyutu bulunmaktadır. Araştırmada 

ölçeğin örgütleme sürecinde (ÖS) adalet ve değerlendirme sürecinde (DS) adalet boyutu alınmıştır. 

Cronbach Alfa katsayısı, ölçeğin bütününde.98’dir. Ölçeğin, fakülte, meslek yüksekokulu gibi 

birimlerin yönetimlerine dair: örgütleme süreci boyutu için “öğretim elemanlarının görevlerine 

atanmaları konusunda adil uygulamalar yürütür”; değerlendirme süreci boyutu için de “öğretim 

elemanlarının gerçekleştirdiği görevlerin değerlendirme ölçütlerini tarafsız bir şekilde belirler” şeklinde 

örnek maddeleri bulunmaktadır. Yüksek derecede güvenilir ölçekler “.80 ≤ α <1.00” arasında, oldukça 

güvenilir ölçekler “.60 ≤ α < .80” arasında Cronbach Alfa katsayısına sahiptir (Özdamar, 2004). 

Araştırma kapsamındaki ölçeklerin oldukça ve yüksek derecede güvenilir ölçekler oldukları 

görülmektedir (tablo 2). 

 

Tablo 2. Ölçeklerin Madde Sayısı ve Güvenirlik Analizi 

Ölçekler  Cronbach Alfa Değerleri 
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Madde 

Sayısı 

Uslu (2015b) Mevcut 

çalışma 

AELÖ 20 .91 .90 

Temsilci olma  4 .78 .72 

Rehber olma  4 .84 .74 

Kazandırıcı olma  4 .78 .83 

Gözetici olma  4 .78 .69 

Savunucu olma  4 .76 .73 

YSÖÖ 
Madde 

Sayısı 

Akyol ve Akçay 

(2013) 

Mevcut 

çalışma 

ÖS adalet 6 .95 .96 

DS adalet  9 .96 .98 

ÖEÖÖ 
Madde 

Sayısı 

Eker (2015b) Mevcut 

çalışma 

BDDÖ 10 .91 .94 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Scheffe Testi, Korelasyon ve Regresyon 

Analizleri kullanılmıştır. Analizlerde, güven aralığı olarak .95 ve p<.05 değeri alınmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkiler, Pearson korelasyon analizi ile belirlendikten sonra regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi için yorumlama ve regresyon analizi için yorumlama kriterleri 

(Cohen, 1977: akt. Sarı ve Ekici, 2018) tablo 3.’te verilmektedir. 

 

Tablo 3.  Analizlerdeki Yorumlama Kriterleri 

Korelasyon Regresyon  

r  İlişki düzeyi Aralık  Etki düzeyi 

.70- 1.00  Yüksek > .35  Büyük 

.69- .30  Orta .35- .15  Orta 

.29- .00  Az .15- .02  Küçük 

 

Ölçeklerin çarpıklık ve basıklık katsayılarının +1 ile -1 aralığında olması; ortalamaya ve 

meydana ilişkin değerlerin birbirine olan yakınlığı, ölçek puanlarının normal dağılımdan aşırı 

sapmadığını göstermektedir (Büyüköztürk vd., 2009). Bu nedenle analizler için, bu varsayıma dayalı 

testler kullanılmıştır. Ölçeklere ilişkin örneklem sayısı (N), skewness (çarpıklık), kurtosis (basıklık), 

ortalama (mean) ve ortanca (median) değerleri tablo 4.’de verilmektedir. 

Tablo 4. Ölçeklere İlişkin Normallik Değerleri 

“Ölçekler N Skewness Kurtosis Mean Median” 

 

AELÖ 

Temsilci olma 200 -.178 -.746 2.96 3.00 

Rehber olma 200 -.443 -.197 3.78 3.75 

Kazandırıcı olma 200 -.278 -.703 3.10 3.25 

Gözetici olma 200 -.676 .668 3.88 4.00 

Savunucu olma 200 .121 -.461 3.00 3.00 

 

YSÖÖ 

ÖS adalet 200 -.055 -.961 2.99 3.00 

DS adalet 200 -.121 -.920 3.01 3.00 

BDÖÖ BDD özdeşleşme 200 -.121 -.920 3.01 3.00 
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BULGULAR 

AELÖ, BDDÖ ve YSÖÖ ölçeklerinin minimum (min.), maksimum (max.), ortamlama ( ) ve 

standart sapma (ss) değerleri tablo 5.’te verilmektedir. 

 

Tablo 5.   AELÖ, BDDÖ VE YSÖA Ölçeklerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Öğretim elemanlarının, rehber olma puanlarının ( =3.775), gözetici olma puanlarının (

=3.878) ve bilişsel-davranışsal-duygusal özdeşleşme puanlarının ( =3.595) yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Öğretim elemanlarının, savunucu olma puanları ( =3.004), temsilci olma puanları (

=2.958), kazandırıcı olma puanları ( =3.099), örgütlenme sürecinde adalet puanları ( =2.998) ve 

değerlendirme sürecinde adalet puanları ( =3.011) ise orta düzeydedir. 

Tablo 6.   Öğretim Elemanlarına İlişkin Akademik ve Yönetsel Bilgiler 

Değişken Gruplar f % yig%
 
Değişken Gruplar f % 

yig%
 

SCI, SSCI ve 

AHCI 

dergilerdeki 

makaleler  

0 56 28.0 28.0 Toplam 

Kitap/kitap 

bölümü/kitap 

çevirisi 

0 68 34.0 34.0 

1-3  46 23.0 51.0 1-3 54 27.0 61.0 

4-9 37 18.5 69.5 4-9  56 28.0 89.0 

10-24  37 18.5 88.0 10 ve üzeri 22 11.0 100 

25 ve üzeri  24 12.0 100 Toplam 200 100  

Toplam 200 100      

Diğer 

dergilerdeki 

makaleler  

0-3  64 32.0 32.0 Yönetim 

görevi 

Görevi var 51 25.5 25.5 

4-9  43 21.5 53.5 Görevi yok 149 74.5 100 

10-19  45 22.5 76.0 Toplam 200 100  

20-39  32 16.0 92.0      

40 ve üzeri  16 8.0 100      

Toplam 200 100       

 

Öğretim elemanlarının %26’sının yönetim görevi bulunmaktadır. Social Citation Index (SCI), 

Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citation Index (AHCI) kapsamında 25 ve 

üzeri makalesi olanların öğretim elemanlarının %12, diğer dergilerde yayınlanan 40 ve üzeri makalesi 

olanların %8 ve kitap/kitap bölümü/kitap çevirisi olmayanların ise %34 olduğu görülmektedir. 

Grafik 1-2. Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmaları 

x

x x

x

x x

x x

x

Ölçekler N Min. Max.   

 

AELÖ 

Temsilci olma 200 1.00 5.00 2.958 .917 

Rehber olma 200 1.50 5.00 3.775 .814 

Kazandırıcı olma 200 1.00 5.00 3.099 1.088 

Gözetici olma 200 1.25 5.00 3.878 .734 

Savunucu olma 200 1.00 5.00 3.004 .969 

ÖEÖÖ Bilişsel-davranışsal-duygusal özdeşleşme 200 1.00 5.00 3.595 .985 

YSÖÖ Örgütlenme sürecinde adalet 200 1.00 5.00 2.998 1.119 

Değerlendirme sürecinde adalet  200 1.00 5.00 3.011 1.117 

x ss
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Akademik yayın sayıları içerisinde öğretim elemanlarının SSCI, SSCI ve AHCI kategorisinde 

en fazla 209 makalesi, diğer dergilerde en fazla 341 makalesi ve en fazla 34 kitap/kitap bölümü/kitap 

çevirisi bulunmaktadır (grafik 1 ve 2). Öğretim elemanlarının %26’sının yönetim görevi bulunmaktadır. 

Social Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citation Index 

(AHCI) kapsamında 25 ve üzeri makalesi olanların öğretim elemanlarının %12, diğer dergilerde 

yayınlanan 40 ve üzeri makalesi olanların %8 ve kitap/kitap bölümü/kitap çevirisi olmayanların ise %34 

olduğu görülmektedir. Akademik yayın sayıları içerisinde; öğretim elemanlarının SSCI, SSCI ve AHCI 

kategorisinde en fazla 209 makalesi, diğer dergilerde en fazla 341 makalesi ve en fazla 34 kitap/kitap 

bölümü/kitap çevirisi bulunmaktadır (grafik 1 ve 2). 

Tablo 7. AELÖ boyutlarının Unvan Değişkenine İlişkinTek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)  

,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Gruplar    Var. K. 
 

  
F p 

Anlamlı 

fark 

T
em

si
lc

i 

Prof. Dr. 52 3.17 .938 G. Arası 3.47 3 1.15 

1.38 
 
.25 

 

 

Doç. Dr. 53 2.89 .963 G. İçi 163.87 196 .83  

Dr. Öğr. Üyesi 54 2.90 .813 Toplam 167.34 199    

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. 41 2.84 .943        

Toplam 200 2.95 .917        

R
eh

b
er

  

Prof. Dr. 52 3.93 .759 G. Arası 3.77 3 1.25 

1.92 
 
.13 

 

 

Doç. Dr. 53 3.84 .853 G. İçi 128.10 196 .65  

Dr. Öğr. Üyesi 54 3.73 .688 Toplam 131.80 199    

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. 41 3.55 .944        

Toplam 200 3.78 .814        

K
az

an
d

ır
ıc

ı Prof. Dr. 52 3.38 1.011 G. Arası 7.20 3 2.40 

2.06 
 
.11 

 

 

Doç. Dr. 53 3.15 1.150 G. İçi 228.40 196 1.16  

Dr. Öğr. Üyesi 54 2.92 1.020 Toplam 235.61 199    

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. 41 2.91 1.142        

f x ss

N x ss KT Sd KO
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Toplam 200 3.10 1.088        
G

ö
ze

ti
ci

  

Prof. Dr. 52 4.15 .662 G. Arası 8.67 3 2.89 

5.75 
 

.00** 
 

 

Doç. Dr. 53 3.98 .692 G. İçi 98.60 196 .50 1>3 

Dr. Öğr. Üyesi 54 3.74 .742 Toplam 107.27 199  1>4 

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. 41 3.59 .743        

Toplam 200 3.88 .734        

S
av

u
n

u
cu

 

Prof. Dr. 52 3.12 .999 G. Arası 1.71 3 .57 

.60 
 
.61 

 

 

Doç. Dr. 53 3.06 1.050 G. İçi 185.09 196 .94  

Dr. Öğr. Üyesi 54 2.88 .905 Toplam 186.81 199    

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. 41 2.96 .913        

Toplam 200 3.00 .968        

*p< .05, **p< .01 

Tablo 8. AELÖ boyutlarının, Unvan Değişkenine İlişkin Scheffe Testi  

Bağımlı 

değişken 
(I) Unvan (J) Unvan    

Gözetici olma Prof. Dr. 

Doç. Dr. .17102 .13844 .677 

Dr. Öğr. Üyesi .4067* .13781 .036 

Öğr. Gör. ve Arş. Gör. .5559** .14814 .003 

*p< .05, **p< .01 

Gözetici olma’da gruplar arasında bulunan anlamlı farklılığın; Prof. Dr. grubu ile Dr. Öğr. Üyesi 

ve Öğr. Gör. ve Arş.Gör. grupları arasında ve Prof. Dr. grubu lehine gerçekleştiği görülmektedir. 

Akademik entelektüel liderliğin diğer boyutlarında unvan değişkenine göre anlamlı farklılık 

görülmemektedir.  

Tablo 9. Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalete 

İlişkin Pearson Korelasyon Analizi 

  AELÖ ÖEÖÖ YSÖÖ 

  TO RO KO GO SO BDDÖ ÖSA DSA 

 

AELÖ 

TO 1 .476** .596** .463** .518** .452** .224** .246** 

RO  1 .500** .624** .479** .223** .138 .170* 

KO   1 .578** .530** .203** .068 .083 

GO    1 .521** .214** .092 .095 

SO     1 .222** .101 .093 

ÖEÖÖ BDDÖ      1 .514** .527** 

YSÖÖ ÖSA       1 .894** 

DSA        1 

 N=200 ** p<0.01, *p<0.05    TO: Temsilci olma, RO: Rehber olma, KO: Kazandırıcı olma, GO: Gözetici 

olma, SO: Savunucu olma, ÖSA: Örgütlenme sürecinde adalet, DSA: Değerlendirme sürecinde adalet.  

pji xx −
xSh
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BDÖÖ ile TO (r=.452), ÖSA (r=.514) ve DSA(r=.527) arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde 

anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. ÖSA ile RO (r=138), KO (r=.068), GO (r=.092) ve SO (r=.101) 

arasındaki ilişki anlamlı değildir. Diğer değişkenler arasında ise düşük düzeyde ilişkiler bulunmaktadır. 

Tablo 10.  AELÖ’nin Boyutlarının Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 

 

BDD özdeşleşme, AEL boyutlarını anlamlı şekilde yordadığı görülmektedir. BDD özdeşleşme; 

kazandırıcı olma’ya dair varyansın %3’ünün açıkladığı [(t=2.716; p<.05) (ΔR²=.029; F (3-196) = 2.947; 

p<.05)], gözetici olma’ya dair varyansın %3’ünü açıkladığı [(t=2.716; p<.05) (ΔR²=.032; F (3-196) = 

3.183; p<.05)], rehber olma’ya dair varyansın %4’ünü açıkladığı [(t=2.332; p <.05) ve (ΔR²=.042; F (3-

196) = 3.878; p <.05)], savunucu olma’ya dair varyansın %4’ünün açıkladığı [(t=2.879; p<.01) 

(ΔR²=.036; F (3-196) = 3.474; p<.01)] ve temsilci olma’ya dair varyansın %19’unu açıkladığı 

görülmektedir [(t=5.978; p<.01) (ΔR²=.19; F (3-196) = 16.903; p <.001)]. Bağımsız değişkenlerden ÖS 

adalet (t=-.534; p=.594) ve DS adaletin (t=.533; p=.594) modele katkı sağlamadığı görülmektedir. 

Tablo 11. BDD Özdeşleme’nin, ÖS Adaleti ve DS Adaleti Yordamasına İlişkin Regresyon 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

değişken 
B 

Std. 

hata 
β t p 

İkili Kısmi 

r 

 R  R² ΔR² 

r  

Sabit  

Kazandırıcı 

olma 

2.333 .297  7.858 .000    R= .208    

R²= .043  

ΔR²=.029, 

F (3-196) = 2.947 

ÖS adalet -.078 .153 -.080 -.511 .610 -.037 -.036  

DS adalet .036 .154 .037 .231 .818 .017 .016  

  BDD 

özdeşleşme 
.248 .091 .225 2.716 .007* .190 .190 

 

Sabit   

Gözetici 

olma 

 

3.319 .200  16.598 .000    R= .216    

R²= .046   

ΔR²=.032  

F (3-196) =3.183 

 

ÖS adalet -.007 .103 -.011 -.071 .943 -.005 -.005  

DS adalet -.010 .104 -.015 -.097 .923 -.007 -.007  

BDD 

özdeşleşme 

.170 .062 .228 2.764 .006* .194 .193  

Sabit   

Rehber 

Olma 

 

3.078 .221  13.953 .000    R= .237    

R²= .056  

ΔR²=.042, 

F(3-196) = 3.878 

ÖS adalet -.079 .113 -.109 -.697 .486 -.050 -.048  

DS adalet .121 .115 .166 1.056 .292 .075 .073  

BDD 

özdeşleşme 

.158 .068 .192 2.332 .021* .164 .162  

Sabit   

Temsilci 

olma 

 

1.447 .228  6.348 .000    R= .453    

R²= .21  

ΔR2=.19 

F (3-196) = 16.903 

 

ÖS adalet -.063 .117 -.076 -.534 .594 -.038 -.034  

DS adalet .063 .118 .077 .533 .594 .038 .034  

BDD 

özdeşleşme 

.420 .070 .451 5.978 .000** .393 .381  

Sabit   

Savunucu 

olma 

 

2.237 .263  8.496 .000    R= .225    

R²= .050    

ΔR²=.036 

F (3-196) = 3.474 

ÖS adalet .034 .135 .039 .252 .801 .018 .018  

DS adalet -.058 .137 -.067 -.425 .671 -.030 -.030  

BDD 

özdeşleşme 

.234 .081 .237 2.879 .004** .201 .200  
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Bağımsız 

Değişken 

 

Bağımlı 

değişken 

B 
Std. 

hata 
β t p 

İkili Kısmi  R  R² ΔR² 

r r 
 

Sabit  
 

ÖS adalet 

.897 .258 
 

3.474 .001 
  

 R= .514    

R²= .264   

ΔR²=.260  

F (3-196) = 71.082 
BDD 

özdeşleşme 

.584 .069 .514 8.431 .000** .514 .514  

 

Sabit  

 

DS adalet 

.861 .255  3.372 .001    R= .527,  

R²= .278   

ΔR²=.274 

F (3-196) = 76.123 
BDD 

özdeşleşme 

.598 .069 .527 8.725 .000** .527 .527  

 

            BDD Özdeşleme’nin, ÖS adaleti (t=8.431; p<.01) ve DS adaleti (t=8.725; p<.01) anlamlı şekilde 

yordadığı görülmektedir. BDD Özdeşleme, ÖS adalete ilişkin varyansın %26’sını; değerlendirme 

sürecinde adalete ilişkin varyansın %27’sini açıklamaktadır. 

SONUÇ 

Örneklemdeki öğretim elemanlarının üniversitelerinde çalışma süresi 3 ile 38 yıl arasındadır ve 

yaklaşık dörtte birinin yönetim görevi bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının %12’sinin, SCI, SSCI ve 

AHCI kapsamında, 25 ve üzeri makalesi bulunmakta, %34’ünün ise kitap/kitap bölümü/kitap çevirisi 

bulunmamaktadır. Kitap/kitap bölümü/kitap çevirisi olmayan öğretim üyelerinin oranının %28 olduğu 

benzer çalışmalar mevcuttur (Yılmaz, 2007). 

Öğretim elemanlarının, rehber olma, temsilci olma, savunucu olma ve kazandırıcı olma 

davranışları unvanlarına göre değişiklik göstermemektedir. Bunun yanında Prof. Dr. unvanına sahip 

olanların gözetici olma davranışlarının, Dr. Öğr. üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi unvanına 

sahip olanlara göre anlamlılık gösterdiği görülmektedir. Prof. Dr. unvanına sahip öğretim elemanlarının 

akademideki tecrübelerinin, gözetici olma davranışlarının sıklığını arttırdığı söylenebilir. 

Öğretim elemanlarının, BDD özdeşleşmeleri, rehber olma ve gözetici olma davranışları yüksek 

düzeydedir. Bununla beraber öğretim elemanlarının, temsilci olma, savunucu olma, kazandırıcı olma 

düzeyleri ise orta düzeydir. Öğretim elemanlarının rehber ve gözetici olma davranışlarının orta düzeyde 

(Uslu, 2016) ve yüksek düzeyde olduğu çalışmalar olduğu görülmektedir (Demir, 2019). Gün ve Turabik 

(2017). Van Knippenberg ve Sleebos (2006), öğretim elemanlarının örgütsel özdeşleşme düzeylerinin 

orta, Eker (2015a) duygusal örgütsel özdeşleşme düzeylerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Evans 

vd., (2013), profesörlerle yaptıkları çalışmada; yüksek düzeyde liderlik davranışları gösterenlerin az 

olduğu ve katılımcıların yaklaşık yarısının üniversitelerde mentörlük uygulamasında çok fazla yer 

almadığını gözlemlemişlerdir. Öğretim elemanlarının BDD özdeşleşme düzeyleri, akademik entelektüel 

liderlik davranışlarını (gözetici, kazandırıcı, temsilci, savunucu ve rehber olma) anlamlı şekilde 

yordamaktadır. Öğretim elemanlarının BDD özdeşleşme düzeyleri; temsilci olma davranışlarının 

%19’unu, ÖS adalet algısının %26’sını ve değerlendirme sürecinde adalet algısının %27’sini 

açıklamaktadır.  

Öğretim elemanlarının, örgütleme ve değerlendirme süreçlerindeki adalet algıları orta 

düzeydedir, benzer çalışmalarda bu bulgu desteklenmektedir (Akyol, 2013; Çavuş, 2016; Demircan, 

2003; Karaeminoğulları, 2006). Öğretim elemanlarının örgütsel adalet algıları ile temsilci olma 

davranışları, pozitif yönlü ve düşük düzeyde ilişkilidir. Öğretim elemanlarının özdeşleşme ve örgütsel 

adalet algıları, pozitif yönlü orta düzeyde ilişkilidir. Örgütsel adalet algısı ve örgütsel özdeşleşme 

arasında pozitif yönlü ilişki görülmekte (Van Knippenberg ve Sleebos, 2006), yönetim süreçlerindeki 

adalet algısından oluşan memnuniyetsizliğin örgütsel özdeşleşmeyi azalmasına neden olmakta (Cohen-

Charash ve Spector, 2001) ve örgütsel destek algısında görülen azalma da akademik liderlik 

davranışlarının sıklığını azaltmaktadır (Öztürk ve Kılıçoğlu, 2021).  Bu noktada deneyimli öğretim 

elemanlarının, kendilerinden tecrübesiz öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını desteklemesinin 
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(Uslu ve Arslan, 2015), çalışma koşullarının dikkate alınmasının ve kariyer hedefleri için çeşitli fırsatlar 

sağlanmasının önemli olduğu görülmektedir (Olkkonen ve Lipponen, 2006; Siddique vd., 2011; Tyler 

ve Blader, 2001). 

Yükseköğretim yönetimindeki görevlerde zamanın gereklerine uygun kararların alınması ve 

öğretim elemanlarının profesyonel gelişimlerinin önem verilmesi gerekmektedir (O'Meara vd., 2008). 

Kurum içinde alınan kararlarda, kararların gerekçelerinin açıklanması ve örgütteki bireylere saygılı, 

duyarlı tutumların olması örgütsel adalet algısını da olumlu yönde artıracaktır (Colquitt, 2001). Öğretim 

elemanlarının, yükseköğretimdeki örgütleme ve değerlendirme süreçlerindeki adalet algısı ve 

özdeşleşme düzeyleri, temsilci olma ve rehber olma davranışları ile ilişkilidir. Yükseköğretim 

kurumlarında akademik entelektüel liderlik davranışların sıklıklığı noktasında, öğretim elemanlarının 

özdeşleşme düzeylerinin dikkate alınmasının, çalışma koşullarının iyileştirilmesinin, bilimsel çalışmalar 

için finansal destek sağlanmasının ve tüm bu yönlerde yasal düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz 

olduğu görülmektedir. Bu noktada yükseköğretimde mevcut koşulların iyileştirilmesine yönelik 

politikalar ve mevzuatlar incelenerek düzenlemelere dönük kararlar alınabilir; nitel ve karma 

araştırmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda yeni düzenlemelere ilişkin somut uygulamalar 

ortaya konulabilir. 
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Özet 

    Günümüzde üretim ve ticaretin dijitalleşmesi, yapay zekanın yaygınlaşması, dijital 

teknolojilerin ekonominin bir çok sektöründe uygulanması ve dijital bir ekonominin kurulması en 

güncel konulardan biridir. Modern teknolojik altyapı dijitalleşmenin ve dijital ekonominin temelidir. 

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojileri her geçen gün daha hızlı gelişmekte ve ekonominin temel  

güçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İnovasyon ve bilgi iletişim teknolojileri gelişimini sağlayan 

e-devlet, e-hizmet ve e-ticaret, dijital ekonominin bileşenleridir.   Pandemi nedeniyle karantina altında 

olmamız onlayn hizmetler konusunu bir kez daha gündeme getirdi. İnternetin etkisi altında, insan 

faaliyetinin tüm alanlarında olduğu gibi, ekonomik alanda da radikal değişiklikler meydana gelmekte, 

yeni ilişkiler ve gerçekler ortaya çıkmaktadır. Bu küresel ağ sayesinde, milyonlarca insanın emek 

faaliyetinin koşulları ve içeriği değişiyor, en karmaşık üretim sorunlarının çözümü hızlanıyor ve 

ekonomik yönetimin verimliliği önemli ölçüde artıyor. Yeni meslekler ve işler, üretim alanları ortaya 

çıkıyor, geleneksel endüstrilerin çalışma prensipleri değişiyor.  Bilgi iletişim sektörü günümüzde dünya 

ekonomisinde en gelişmiş ve karlı sektörlerden biridir. Bu sektör aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmaya ulaşmak için son derece önemli bir araçtır. Hatta birçok gelişmiş ülkenin bütçe gelirlerinin 

büyük bir kısmı bu sektörden alınan fonlara bağlı oluşmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan hükümeti, 

bilişim sektörünün gelişmesiyle ve ekonominin birçok sektöründe yeni ve ileri teknolojilerin 

uygulanmasıyla ilgilenmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan'da dijital ekonominin gelişimi ve 

oluşumunda bilişim sektörünün rolü incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi iletişim teknolojileri, onlayn hizmetler, e-ticaret 

THE EFFECT OF INFORMATION COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

IN AZERBAIJAN  

Abstract 
Today, the digitalization of production and trade, the spread of artificial intelligence, the application of 

digital technologies in many sectors of the economy and the establi E-government, service and trade, which enable 

innovation and information and communication technologies, are the possibilities of the digital economy. Once 

again in accommodation offered under favorable conditions while in quarantine due to the pandemic. The influence 

of the Internet, as in all parts of human activity, is to develop in the economic field, to exhibit new and 

realities.shment of a digital economy are one of the most current issues. Modern technological infrastructure is the 

basis of digitalization and digital economy. In the world, information and communication technologies are 

developing faster day by day and are accepted as one of the main forces of the economy. With the effect of this 

global network, the conditions and content of the labor activity of millions of people are changing, the solution of 

the most complex production problems is accelerated, and the efficiency of economic management is significantly 

increased. New professions and jobs, production areas are complicated, the working principles of traditional 
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industries are changing. The information communication sector is one of the most developed and profitable sectors 

in the world economy today. This sector is also an extremely important tool for achieving sustainable economic 

development. In fact, a large part of the budget revenues of many developed countries depend on the funds received 

from this sector. Therefore, the government of Azerbaijan is interested in the development of the IT sector and the 

application of new and advanced technologies in many sectors of the economy. This study examines the role of 

the IT sector in the development and formation of the digital economy in Azerbaijan. 

Keywords: Information and communication technologies, online services, e-commerce. 

1. GİRİŞ 

E-ticaret, mal ve ilgili hizmetlerin sağlanması ve bilgi teknolojisi kullanılarak yapılan işler için 

gerçekleştirilen bir faaliyet türüdür. E-ticaret kavramı geçen yüzyılın 80'li yıllarında ortaya çıkmış olsa 

da ilk e-ticaret 1995 yılında olmuştur. Ülkede bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ne kadar iyi 

olursa, ülke ekonomisi de o kadar iyi gelişir ve yüksek performans gösterir. BİT sektörü, 

telekomünikasyon endüstrisi de dahil olmak üzere çok çeşitli üretim ve hizmet sektörlerini 

içermektedir.BİT'ler, işletmeler ve tüketiciler arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırarak devletin ve 

ekonominin kalkınmasında destekleyici bir rol oynamaktadır. BİT sektörünün etki alanlarından biri de 

ticarettir. Burada e-hizmetleri uygulayarak insanların verimli bir şekilde alışveriş yapmaları için koşullar 

yaratmak mümkündür. Pandemi nedeniyle karantina altında olmamız e-ticaret konusunu bir kez daha 

gündeme getirdi. İnternetin etkisi altında, insan faaliyetinin tüm alanlarında olduğu gibi, ekonomik 

alanda da radikal değişiklikler meydana gelmekte, yeni ilişkiler ve gerçekler ortaya çıkmaktadır. Bu 

küresel ağ sayesinde milyonlarca insanın emek faaliyetinin koşulları ve içeriği değişiyor, en karmaşık 

üretim sorunlarının çözümü hızlanıyor ve ekonomik yönetimin verimliliği önemli ölçüde artıyor. Yeni 

meslekler ve işler, üretim alanları ortaya çıkıyor, geleneksel endüstrilerin ilkeleri değişiyor. 

BİT sektörü şu anda dünya ekonomisinde en gelişmiş ve karlı sektörlerden biridir. BİT aynı 

zamanda sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ulaşmak için son derece önemli bir araçtır. Hatta birçok 

gelişmiş ülkenin bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı bu sektörden alınan fonlar pahasına oluşmaktadır. 

Bu nedenle Azerbaycan hükümeti, BİT sektörünün gelişmesiyle birlikte ekonominin birçok sektöründe 

yeni ve ileri teknolojilerin uygulanmasıyla da ilgilenmektedir. 

Son yıllarda BİT sektöründeki gelir artışı yıllık yüzde 30-35'e ulaştı. Petrol dışı sektörde, BİT 

sektörü inşaattan sonra ikinci en büyük vergi geliri kaynağıdır. Bu faktörler, ekonomik süreçlerin 

modern BİT temelinde yönetilmesinin küresel bir fenomen olduğunu bir kez daha teyit etmektedir . 

2.BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL EKONOMİ 

Dijital ekonomiyi internete dayalı bir ekonomi olarak düşünsek de aslında dijital ekonomi çok 

daha geniş bir kavramdır. Dijital ekonomi, insanlar, işletmeler, cihazlar, veriler ve süreçler arasında 

bilgisayar teknolojisine dayalı ekonomik bir faaliyettir . Dijital ekonominin üç ana bileşeni vardır: e-iş, 

e-iş altyapısı ve e-ticaret. Dijital ekonominin bir dizi benzersiz özelliği vardır. Dijital ekonomi, iş 

güvenliğini, çalışanlar ve ortaklar arasında daha iyi iletişimi teşvik eder.Dijital ekonominin bir diğer 

özelliği de, bir şirketin ihtiyaçlarının başka bir şirket tarafından karşılandığı dağıtım süreci, yani ihtiyaç 

duyulanın yanı sıra hizmet alma sürecidir. Şirketler, müşteri gereksinimlerini karşılamak için bireysel 

ürünler geliştirmeye çalışır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte nesneler ölçülebilen, izlenebilen ve analiz 

edilebilen sinyaller üretir, bu da daha iyi karar vermeyi, süreçleri dijital ve izlenebilir hale getirmeyi 

sağlar.Bilgi ve iletişim teknolojilerinin dijital ekonomide uygulanması, tüm bu süreçlerin ilerlemesi için 

ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 

BİT sektörü aynı zamanda telekomünikasyon endüstrisini, çok çeşitli imalat ve hizmet 

sektörlerini de içermektedir. BİT, işletmeler ve tüketiciler arasında iletişim ve bilgi alışverişi için 

koşullar yaratarak dijital ekonominin oluşumunda ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. BİT'in 

yaygın kullanımı, iş yaratma ve üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uluslararası deneyime 

göre, BİT'te yaratılan hemen hemen her yeni iş, ekonominin diğer sektörlerinde 2-4 yeni iş 

yaratmaktadır. Gelişmiş teknolojileri kullanan işletmelerin daha hızlı büyüdüğünü belirtmek gerekir (1). 
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E-ticaret teknolojilerinin ticari kuruluşlarda ve bir dizi endüstride uygulanması ve geliştirilmesi 

günün talebidir. 

 

Şekil 1. BİT uygulamasındaki artış. (2001-2018). 

Kaynak: Dijital Dönüşüm için BİT Geliştirme eğilimleri ve yaklaşımları (2019). 

https://www.itu.int/itu-d/sites/asiapacific. 

3.DÜNYADA ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİM DİNAMİKLERİ 

Piyasaya standart mal tedarik etme sorunu zaten çözülmüşse, yeni teknolojiler tüketicilerin 

farklı satın alma gücüne sahip maksimum tüketici kitlesine girmelerine ve siparişlerinin istikrarını 

kontrol etmelerine izin verecektir.E-ticaret teknolojisi önemli değişiklikler getiriyor. tüm yeniden üretim 

döngüsünün dağıtım-değişim alanı. E-ticaretin ayırt edici özelliklerinden biri, alıcı ve satıcı arasındaki 

birçok etkileşimin İnternet üzerinden gerçekleşmesine izin vermesidir. Ayrıca, e-iş, ekonomik çevreyi 

çevreleyen sorunları çözmenin yeni yollarını sağlar. 

Silverkey Technologies (http://www.silverkey.az/Services.az.html) tarafından Bakü'de 

"GoldenPay" ödeme yönteminin uygulanması, Azerbaycan'da elektronik ticaretin (e-ticaret) gelişiminde 

önemli bir adımdır. "GoldenPay" Visa International ve Master Card uluslararası standartlarını karşılar 

(Aliyev, 2019).Genel olarak tüketiciler yeni teknolojilere uyum sağlamaktan mutludur; çünkü yeni 

teknolojiler işleri onlar için daha kolay ve hızlı hale getiriyor. 

Mağazaya gittiğinizde ve ne seçeceğinizi bilemediğinizde, bilgili ve güler yüzlü bir temsilcinin 

sizinle iletişime geçmesini ve size yardımcı olmasını beklersiniz. Bir satış danışmanı ihtiyaçlarınızı sorar 

ve buna göre satın alma sürecinde size rehberlik eder. Çevrimiçi alıcıların da böyle bir desteğe ihtiyacı 

var. Çevrimdışı ticaretin avantajı, müşteriyi ve durumunu hemen anlayabilmesi ve şu anda alakalı 

ürünleri önerebilmesidir. Buna karşılık, çevrimiçi alışveriş deneyimi genellikle geçmişte kalmış ve 

modası geçmiş görünüyor. Reklamlar ve reklamlar, müşterinin dikiz aynasına bakışını temel alır. 

Çevrimiçi alışveriş yapanlar, karar verme süreçlerinde yardım ve tavsiye arıyorlar. Küresel bir 

yönetim danışmanlığı ve profesyonel hizmetler şirketi olan Accenture tarafından yapılan bir tüketici 

anketine göre, katılımcıların %39'u çok fazla seçenekle karşı karşıya olduklarını söylüyor. 

Çoğu zaman çevrimiçi ticaret, geniş bir seçim ve zayıf filtreleme ile bırakılır ve bu süreçte hiçbir 

şey size yardımcı olmaz. Satın alma yolculuğunda kişisel tavsiye almayı telafi etmeyi amaçlıyorlar. Bu 

çözümler, müşteri ihtiyaçlarını analiz ettikten sonra, gerçek zamanlı olarak en uygun ürünleri belirlemek 

ve önermek için çıkarım algoritmalarını ve makine öğrenimini kullanır. belirli spesifik, aynı zamanda 

tüketicilerin ihtiyaçları için en iyi ürünü bulmalarına yardımcı olmak için yardım ve tavsiye sağlarlar. 

Teknoloji birçok etkileşimi otomatikleştirmiş olsa da, konuşmalar hala ticaretin önemli bir 

unsurudur. En doğrudan ve kişisel olmayan biçimiyle bile, iş sürekli bir konuşmalar dizisidir. Uzun 

zamandır e-ticaret liderleri; doğrudan, doğal ve kişisel sohbetleri çevrimiçi alışverişlerine dahil etmek 
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istiyorlar. Bu, çevrimiçi alışveriş deneyiminde eksik olan önemli bir unsurdur. Yapay zeka, sohbet 

robotları çevrimiçi etkileşimli ticarette önemli unsurlardır. Botlar, kaybolan yakınlığı geri getirmeye ve 

çevrimdışı alışverişte kullandığımız sohbetleri canlandırmaya hazır. Tabii ki, dijital ticaret hala bu 

değişimin erken aşamalarında. 

"Gerçek zamanlı isteğe bağlı kişiselleştirme", her sayfada her müşteriye farklı ve 

kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanın bir yoludur. "Gerçek zamanlı", anında tanımlama için alışveriş 

alışkanlıkları, denetimler, demografi ve konum gibi çeşitli parametreleri kullanır. Verileri doğru elde 

etmek, üç topluluğu anlamak ve benzer müşteri tercihlerine dayalı doğru sonuçlar çıkarmak için veri 

madenciliği ve makine öğrenimi yapın (5).Örneğin, bir online seyahat rezervasyon sitesi, yaklaşan tatil 

planlarınızı bilse bile şehir dışı bir konser için bilet talep edemeyebilir. Müşterinin geçmiş ihtiyaçlarını, 

satın almalarını ve satın almalarını yansıtan bir piyango gibi reklam ve önerilerin sunulmasıyla 

sonuçlanır. Aslında, tavsiye ve reklam algoritmalarında çok fazla tahmin var. Tahmine dayalı analitik 

ve makine öğrenimi, tamamen optimize edilmiş ve son derece kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturarak 

ürün önerilerini bir sonraki düzeye taşıyabilir. Müşteri hesapları için birleşik bir veri tabanı oluşturmak, 

müşteriler için gerçek nedenler ve gerçek, güncel eğilimler sağlayan üç parçalı bir süreçtir. 

Perakendecilerin herhangi bir müşterinin gelecekteki eylemlerini ve ihtiyaçlarını tahmin etmelerine 

yardımcı olacak daha derin bir bağlamsal görünümdür. 

     Ses ticareti, son kullanıcıların donanıma (fare ve klavye gibi) bağımlılığını azaltmak için ses 

tanıma teknolojisini kullanarak çevrimiçi ürünleri bulmak ve satın almak için sesli komutları kullanır. " 

konuşma tanıma sisteminin oluşturulduğu 1961'de piyasaya sürüldü. 2011'de sesli asistan Siri 

iPhone'lara tanıtıldı ve 2012'de Android kendi sesli asistanını piyasaya sürdü. Son 5 yılda Amazon Echo 

ve Ana Sayfa, ses ticaretinde büyük bir artışa ve tüketici sayısında bir sıçramaya neden oldu. Ses 

özellikli bir cihaz, müzik dinlemek, sıcaklığı kontrol etmek, çevrimiçi bilgi aramak, yemek siparişi 

vermek ve çevrimiçi alışveriş yapmak gibi günlük etkinlikler için kullanılabilir. Ticaret, ses teknolojisi 

için çok büyük bir fırsat olduğundan, birçok şirket zaten kullanıyor müşterilerinin çevrimiçi 

deneyimlerini iyileştirmek için sesli ticaret geliştirildi. Ses ticaretinin en büyük avantajlarından biri 

günün her saatinde kullanılabilmesi, alışveriş deneyimlerini benzersiz kılıyor (5). 

Sosyal alışveriş yapanlar, alışverişi sosyal bir deneyim olarak severler ve arkadaşları ve 

aileleriyle alışveriş yapmaktan keyif alırlar. Onlar için ticaret sadece alışveriş demek değildir. 

Sosyalleşme her zaman alışverişin önemli bir işlevi olmuştur. İnsanlar arkadaşlarıyla alışverişe daha 

fazla zaman ve para harcarlar. Araştırmalar, arkadaşlarıyla alışveriş yapan tutumlu kişilerin bile yalnız 

alışveriş yaptıkları zamandan daha fazla harcama yaptığını göstermiştir. Şu anda yeni bir kavram - 

"sosyal ticaret" kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Amazon ve eBay, çeşitli sosyal işlevleri platformlarına 

zaten entegre etti. Ayrıca Polyvore, Fab, Wanelo, OpenSky, Fancy ve ModCloth gibi sosyal ticaret 

siteleri, kullanıcıların tavsiyeler almasına ve benzer zevklere sahip kullanıcılarla ürün koleksiyonlarını 

paylaşmalarına olanak tanır. 

Sosyal ticaret, sosyal medya ve e-ticareti birleştirir. Pinterest, Instagram, Twitter, Snapchat ve 

Facebook, hizmetlerinden para kazanmak amacıyla platformlarına çeşitli e-ticaret özellikleri ekledi. 

Ancak bu sosyal medya platformlarının çoğu potansiyellerine ulaşamadığı için çalışmalarını durdurdu. 

Sosyal medya platformlarının bu durumunun iki ana nedeni var. Her şeyden önce, kullanıcılar sosyal 

ağları bir şeyler satın almak için değil, sosyal olmak için kullanırlar. bütçe, kullanıcılar güvenlik 

nedenleriyle sosyal medyadan bir şeyler satın almaktan kaçınırlar. Uluslararası bir denetim, vergi, 

danışmanlık, kurumsal risk ve kurumsal finansal hizmetler şirketi olan Deloitte tarafından yürütülen bir 

araştırmaya göre, insanların %47'si bir sosyal medya beslemesinde bir ürünü görüntüledi. Ancak 

araştırmaya göre bu kişilerin sadece %20'si bu satın alma işlemini bir sosyal medya platformu üzerinden 

gerçekleştirdi. 

Tüm katılımcılara rağmen sosyal ağlar sosyal ticaretten vazgeçmedi. Sosyal medyanın büyük 

bir potansiyeli vardır ve zaman içinde farkındalık ve trafik sağlamak için ideal bir kanal olduğu 

kanıtlanmıştır. Gelen bir pazarlama ve reklam platformu olan HubSpot tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre, katılımcıların %81'i arkadaşlarının gönderilerinin satın alma kararlarını doğrudan 

etkilediğini söyledi. 
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Online alışveriş daha hızlı ve pratik hale geldikçe, eksik algı deneyimi tüketicilerin online 

alışveriş yapmasını engelleyen ilk beş sorundan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ürün kalitesini, boyutunu, 

ergonomisini ve uyumluluğunu ölçmek kendi başına kolaydır. İki boyutlu ürün açıklamaları yeterli 

değildir çünkü çevrimiçi müşteriler satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek ister. 

Dolayısıyla bu noktada üç boyutlu teknoloji kullanılmaktadır. Çünkü bu teknoloji, perakendecilerin her 

yönden test edilen ürünlerin fiziksel etkileşimlerini çoğaltmalarına olanak tanır (Ibrahimova, 

Suleymanov, Rakhmanov, 2020). 

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik henüz kilit nokta değil çünkü kimse artırılmış gerçeklik 

veya sanal gerçeklik gözlüğü kullanan ürünleri satın almıyor. Ancak, bu iki teknoloji yavaş ama emin 

adımlarla dünya çapındaki alışveriş uygulamalarına entegre ediliyor. Perakende firmalarının ve 

markaların iki boyutlu ürün açıklamalarını üç boyutlu hale getirmeleri kolaylaştıkça, bu teknolojiler 

online alışverişte de önemli bir trend haline gelecek. Böylece ürün görselleştirme ikilemi çözülecek ve 

online alıcılar sanal ürünleri gerçek ortamlarında görebilecekler. 

3.AZERBAYCAN'DA E-TİCARETİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ 

Son zamanlarda ülkemizde e-ticarete ilgi giderek artıyor. Bunun bir teyidi olarak 2020 yılında 

Azerbaycan'da e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %91 artarak 3,5 milyar manat olduğunu 

söyleyebiliriz. Azerbaycan'da e-ticareti teşvik etmek için son yıllarda alınan bir takım önlemlere 

rağmen, geleneksel ticareti tercih edenlerin sayısı ile e-ticarete yönelenlerin sayısı arasında hala keskin 

bir fark olduğu yadsınamaz. Çoğu e-ticaret alıcısı, yerel e-ticaret platformlarından ziyade tanınmış 

yabancı e-ticaret platformlarından sipariş verir. Bu nedenle, ülkede iç pazarın geliştirilmesi için son 

zamanlarda e-ticaretin KDV'den muaf tutulması konusunda tartışmalar yapılıyor. 

2021 istatistiklerine göre küresel perakende satışlar yaklaşık 25 trilyon dolar. Küresel e-ticarete 

baktığımızda dünya genelinde her 5 üründen 1'i ülkeler arası. 2021 istatistiklerine göre Azerbaycan, 

UNCTAD B2C e-ticaret endeksinde 144 ülke arasında 68. sırada yer alıyor. Küresel e-ticaret, 2020'de 

yaklaşık 4,3 trilyon dolardan 2024'te 6,4 trilyon dolara ulaşacak. Azerbaycan'da e-ticaretin büyüme hızı 

yılda yaklaşık iki kez olmasına rağmen, perakende ticaret cirosundaki payı yüzde 0,4-0,5 iken, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde bu rakam yüzde 10-15'e ulaşıyor. 

 

Şekil 2. Yıllara göre dünyadaki e-ticaret hacmi ve büyüme hızı. 

Kaynak: https://www.trade.gov/ecommerce-sales-size-forecast .2022 

SONUÇ 

Günümüzde teknoloji, şirketlerin uyum sağlayabileceğinden daha hızlı gelişiyor. Bu durumda 

teknolojik değişime daha kolay uyum sağlayan şirketlerin rakiplerinden öne çıkma olasılıkları daha 

yüksektir. Böyle bir ortamda müşterilere daha iyi ürünler sunmak, özelleştirilebilir seçenekler ve daha 

fazla kanal veya iletişim noktası ile çevrim içi olarak çevrim dışı satış deneyimleri sunmak, 

rakiplerinden farklılaşmanın en önemli unsurlarından biridir (Suleymanov, Ibrahimova, 2019). 
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E-ticaretin ilk günlerinde insanlar siparişlerinin gelmesi için haftalarca beklemeye hazırdı. 

Ancak e-ticaretin gelişmesiyle birlikte bu kavram değişmiş ve e-ticarette hızlı teslimat büyük önem 

kazanmıştır. Ve son olarak, "günlük teslimat" hizmeti. Teslimat hızı, bir müşterinin çevrimiçi ürün satın 

alma kararını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğundan, aynı gün teslimat ve drone teslimatı her 

geçen gün daha çekici hale geliyor. Bir tüketici anketine göre, tüketicilerin %33'ü çevrimiçi siparişlerin 

drone ile teslim edilmesiyle ilgileniyor. Bununla birlikte, sipariş teslimatının otomasyonu, perakende 

şirketlerinin gelecekte kendilerini farklılaştırmak için kullanabilecekleri en iyi seçeneklerden biri 

olabilir. Ürünleri bir adresten diğerine taşımak için de drone kullanılması planlanıyor. Elbette 

perakendeciler ve tüketiciler drone'ların potansiyeli konusunda endişeliyken, birçok ülkede 

düzenleyiciler daha az endişeli. Çünkü dronların işleyişinde hala ele alınması gereken birçok sorun var. 

Güvenlik sorunları, hırsızlık ve hasar ve ulaşılması zor alanlarda teslimat, drone'larla ilgili hala 

cevaplanmamış sorulardan bazıları. Elbette insanların havada uçan dronlara nasıl tepki vereceği de bir 

diğer önemli soru. Bütün bunlar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin e-ticarete entegrasyonunun açık bir 

örneğidir (6). 

Dijital ekonominin oluşmasını ve gelişmesini sağlamak, bu alandaki modern gereksinimleri 

karşılayan etkin bir düzenleyici mekanizmanın oluşturulmasını gerektirmektedir. E-hizmet sunumu ve 

nakit dışı işlemlere yönelik e-ödeme altyapısı daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmalı, e-ödeme 

katılımcılarının ulusal ödeme sistemi altyapısına entegrasyonu artırılmalı ve dijitale hızlı uyum 

sağlanmalıdır. ekonomisi sağlanmalıdır. Dijital ekonomide ticaretin tüm aşamalarının 

elektronikleştirilmesi, şeffaflık için koşullar yaratmakta, bu alanda vergi kontrolünü güçlendirmekte ve 

“gizli” ekonomiyi engellemektedir. Dünya uygulamasında, çok sayıda müşterinin elektronik ödeme 

sistemine geçişini sağlamaya yönelik teşviklerin yanı sıra, nakit ödemelerde maksimum limit 

belirlenerek sınırlandırılması, sadece ödeme yapılırken gayri nakdi ödemeler gibi çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır.  
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Özet 

DSM-5 Eliminasyon Bozukluklarını; Enürezis, Enkoprezis, Tanımlanmamış Dışa Atım 

Bozukluğu ve Tanımlanmış Dışa Atım Bozukluğu olmak üzere 4 kategoriye ayırmıştır. DSM eliminasyon 

bozuklukları konusunda belirli tanı kriterleri belirlemiş ve bu kriterler bazında hastalığı tanımlamış ise 

de bu kriterler genel olarak olağan yaşam deneyimleri içerisinde karşılaşılan sorun alanları baz alınarak 

oluşturulmuştur. Ancak savaş ve göç gibi büyük felaketlerden etkilenen çocuk ve ergenlerde olağan 

yaşam deneyimlerinin dışına çıkılması sebebiyle prevelnasın daha yüksek çıkabileceği 

değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar eliminasyon bozukluklarında yaşın artması ile birlikte görülme 

sıklığının azaldığını ancak yaş küçüldükçe görülme sıklığının arttığını belirtmektedir. Ülkemizdeki 

mülteci ve sığınmacıların büyük bir oranda çocuk ve gençlerden oluşması bu konunun daha önemli bir 

yere konumlanmasını gerektirmektedir. Hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda 

mülteci ve sığınmacı çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı bugulanmıştır. Gerek 

travmatik yaşantılar gerek ise mülteci ve sığınmacı olma durumunun yaşamı idame ettirmedeki 

gerekliliklerinden olan komün yaşam sistemi gereği bu risk faktörlerinin göç olgularında daha yaygın 

görülen durumlar olduğu değerlendirildiğinden göç olgularında eliminasyon bozuklukları ile daha yaygın 

bir oranda karşılaşılabileceği değerlendirilmiştir. Bu hususta literatürde çok az sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu çalışma eliminasyon bozukluklarının göç olgularındaki sıklığına ve etiyolojisine dair 

yapılmış çalışmalar ışığında bu orandaki değişimin sebeplerini ortaya koymayı ve bu alanda az sayıda 

çalışma olması sebebiyle göç olgularında eliminasyon bozukluklarına dikkat çekmeyi ayrıca davranışsal 

tedavi yöntemlerinin incelemesini yaparak bu konuda yapılabilecekleri ve ruh sağlığı uzmanına erişimin 

kısıtlı olduğu durumlarda çözüm önerileri üretmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın literatürde eliminasyon 

bozukluklarının göç olgularında incelemesini yürüten az sayıdaki çalışmalardan biri olması yönüyle 

önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enürezis, Enkoprezis, Dışa atım bozukluğu, Psikopatoloji, Sığınmacı, Mülteci. 

EVALUATION OF ELIMINATION DISORDERS IN TERMS OF 

MIGRATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

mailto:fatihtuncay5@hotmail.com
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Abstract 

DSM-5 Elimination Disorders; It is divided into 4 categories as Enuresis, Encopresis, Undefined 

Excretion Disorder and Defined Excretion Disorder. Although DSM has determined certain diagnostic criteria for 

elimination disorders and defined the disease on the basis of these criteria, these criteria are generally based on 

problem areas encountered in ordinary life experiences. However, it is considered that the prevalence may be 

higher in children and adolescents affected by major disasters such as war and migration, due to the departure from 

their usual life experiences. Studies indicate that the incidence of elimination disorders decreases with increasing 

age, but increases as age decreases. The fact that most of the refugees and defector in our country are children and 

young people requires this issue to be placed in a more important place. In studies conducted both in Turkey and 

in other countries, it has been found that refugee and defector children and adolescents carry serious risks in terms 

of mental health. Since these risk factors are considered to be more common in immigration cases due to the 

commune life system, which is one of the necessities of being a refugee and defector to sustain life, it has been 

evaluated that elimination disorders may be encountered more frequently in immigration cases. Very few studies 

have been found in the literature on this issue. This study aims to reveal the reasons for the change in this rate in 

the light of studies on the frequency and etiology of elimination disorders in migration cases, and to draw attention 

to elimination disorders in migration cases due to the limited number of studies in this area aims to produce 

solutions. It is thought that the study is important in that it is one of the few studies in the literature that examines 

elimination disorders in migration cases. 

Keywords: Enuresis, Encopresis, Excretion disorder, Psychopathology, Defector, Refugee. 

 

ELİMİNASYON BOZUKLUKLARI 

Enürezis 

Enürezis kelimesinin kökeni Yunanca içine işemek, kendini ıslatmak anlamlarına gelen 

“enourein” sözcüğünden gelmektedir (Perlmutter, 1985). Her ne kadar kelime kökeni oldukça eski ise 

de yapısal anlamının günümüz tanımlamasının çok dışında olmadığı söylenebilir. Özünde enürezis 

sözcüğü mesane kontrolünün kazanılması gereken yaşlarda idrar kaçırmayı tanımlamak için 

kullanılmaktadır. DSM- 5 ise enürezis tanısını istemli ya da istemsiz olarak, gündüz ve/ya gece yatağa 

ya da giysilere idrar kaçırmak olarak tanımlamaktadır. Bu davranış paterninin enürezis olarak 

tanımlanması için çocuğun takvim yaşının beş yaşından büyük olması, en az haftada iki kez ve birbirini 

takip eden üç ay boyunca bu eylemin görülmesi gerekmektedir.  

Enürezis için DSM-5 tanı kriterleri ise şu şekildedir; 

1-İstemsiz olarak ya da isteyerek yatağa ya da giysilere tekrarlayan biçimde idrar kaçırma. 

2. Bu davranış ya ardışık en az 3 ay boyunca, en az haftada iki kez olduğu için ya da belirgin 

bir sıkıntıya, sosyal, akademik alanlarda, işlevsellikte bozulmaya neden olması ile klinik açıdan önem 

taşır. 
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3. Kronolojik yaşın en az beş olması gerekmektedir (ya da gelişimsel düzey buna eşdeğerdir).  

4. Bu davranış bir maddenin (diüretik, antipsikotik gibi) fizyolojik sonucu ya da başka bir sağlık 

durumunun (örn: Diyabet vb.) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz. (APA,2013). 

Enürezisin alt kategorileri ise şu şekildedir; Doğumdan beri idrar kontrolü hiç sağlanamamış ise 

primer, idrar kontrolünün başlamasının ardından 6 ay süresince bu kontrolün devam etmesinin akabinde 

görülürse sekonder, yalnız gece uykusu esnasında idrar kaçırma durumu noktürnal, yalnızca uyanık 

kalınan sürelerde idrar kaçırma durumuna diürnal, hem gece hem de gündüz idrar kaçırma durumu mix 

tip, gece altını ıslatmanın yanı sıra, gündüz de sıkışma, sık idrar yapma ve idrar kaçırma gibi aşırı aktif 

mesane semptomları varsa polisemptomatik, sadece geceleri altını ıslatma monosemptomatik olarak 

tanımlanmaktadır (Van Gool et al, 1998). 

Enkoprezis 

Enkoprezis DSM’e göre uygun olmayan yerlere istemli ya da istemsiz olarak yineleyici 

bir biçimde dışkı kaçırması olarak tanımlanmaktadır. 

DSM-5 Enkoprezis tanı kriterleri şu şekildedir; 

1- İstemsiz olarak ya da isteyerek uygunsuz yerlere (örn: Giysiler vb.) yineleyen dışkılama. 

2-En az 3 ay içinde, her ay en az bir kez böyle bir olay yaşanması. 

3-Kronolojik yaşın en az 4 olması (ya da gelişimsel düzey buna eşdeğerdir).  

4-Bu davranış bir maddenin (örn. Dışkılatıcılar) ya da kabızlığı kapsayan bir düzenek 

aracılığıyla olanlar dışında kalan başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine 

bağlanamaz. 

Enkoprezisin alt kategorileri ise şu şekildedir;  

- Kabızlık ve taşma kaçırması ile giden: Fizik muayenede veya öyküyle verilen bilgilerde 

kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. 

- Kabızlık ve taşma kaçırması ile gitmeyen: Fizik muayenede veya öyküyle verilen 

bilgilerde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar yoktur (APA, 2013). 

Primer: Doğumdan itibaren 1 yıldan uzun bir süre boyunca tuvalet eğitimi tam olarak 

gelişmemiş çocukları tanımlamak için kullanılır. 

Sekonder: Hayatının bir döneminde bir yıldan daha uzun bir zaman dilimi süresince tuvalet 

eğitimini sağladıktan sonra enkoprezis tanı kriterlerini sağlayan çocukları tanımlamak için 

kullanılır (Loening, 1995). 

Tanımlanmış Diğer Bir Dışa Atım Bozukluğu 
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Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da 

önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan, dışa atım 

bozukluğunun belirti özelliklerinin baskın olduğu, ancak bunların dışa atım bozukluğu 

tanı kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçütlerini tam karşılamadığı 

durumlarda bu kategori kullanılır.  Dışa atım bozukluklarından herhangi özgül biri için 

tanı ölçütlerini karşılamamanın özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde 

tanımlanmış diğer bir dışa atım bozukluğu kullanılır (APA,2013). 

Tanımlanmamış Diğer Bir Dışa Atım Bozukluğu 

Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer 

işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan, dışa atım bozukluğunun belirti 

özelliklerinin baskın olduğu, ancak bunların dışa atım bozukluğu tanı kümesindeki herhangi 

birinin tanısı için tanı ölçütlerini tam karşılamadığı durumlarda bu kategori kullanılır.  Daha özgül 

bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda kullanılır (Örn: Acil servis koşullarında) 

(APA,2013). 

ELİMİNASYON BOZUKLUKLARINDA ETİYOLOJİ, RİSK 

FAKTÖRLERİ VE KOMORBİDİTE 

Eliminasyon bozukluklarının altında yatan sebep yahut sebepler idiopatik, organik, 

fizyolojik yahut psikiyatrik ve psikolojik bir problemden kaynaklı olabilir. Bu sebeple eliminasyon 

bozuklukları birden çok disiplinin çalışma alanına girmektedir. İdiopatik nedenlere; uykudan 

uyanma sorunları, artmış gece idrar miktarı ve küçük mesane kapasitesi, organik nedenlere; işeme 

disfonksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, uyku apnesi, fizyolojik nedenlere; dışkının dışa atımı 

sırasında anal sfinkterde gevşeyememe, dışkının dışa atımı harici zamanlarda yetersiz sfinkter 

basıncı, psikiyatrik ve psikolojik nedenlere ise; erken veya geç başlayan yanlış tuvalet eğitimi, 

kardeş doğumu, ailenin yetersiz bakımı, psikolojik dayanıklılık eşiği üzerindeki stresör faktörler, 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu örnek teşkil etmektedir (Artur, 1997; Cox et al, 2002; 

Koff, 1990; Miller et al, 1992; Morrow et al, 1997; Sutphen et al, 1997; Willie, 1994). 

Ayrıca eliminasyon bozuklukları için bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörleri 

arasında ise; aile öyküsünde dışa atım bozukluğu bulunması, erkek cinsiyetinde olmak, düşük 

sosyoekonomik düzey, çok kardeşe sahip olmak, ailenin eğitim durumunun düşük olması, anne 

baba arasındaki ilişki problemleri, anne veya babada yahut her ikisinde psikiyatrik tanı bulunması, 

gelişimsel gerilik, cinsel istismar, fiziksel istismar sayılabilir (Gunes et al, 2009; Morrow et 

al,1997; Schmitt 2004). 

Literatürde enürezis tanısı alan çocukların bu tanıya sahip olmayan çocuklara oranla 

daha yüksek oranda davranış problemi olduğu belirtilmektedir.  Birdal ve Doğangün (2016) 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

410 

 

tarafından deney ve kontrol grubunu içeren çalışmada da enürezis tanısı almış olan çocukların 

%26,6’sı klinik düzeyde davranış problemi sergilerken, kontrol grubunda bu oran %3,3 

olarak bulunmuştur. Eliminasyon bozukluklarında en sık karşılaşılan eş tanı ise yapılan 

literatür incelemesinde şu şekilde raporlanmıştır; mental retardasyon, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu, depresyon, ayrılık anksiyetesi, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu, 

özgül öğrenme güçlüğü, selektif mutizm, nörogelişimsel bozukluklar (Butler, 2004; Duel et 

al, 2003; Gontard et al,1996; Loening, 2002; Mikkelsen, 2001; Özdemir et al, 2005; Ünal & 

Pehlivantürk 2005). 

ELİMİNASYON BOZUKLUKLARININ PREVELANSI 

Çocuklarda enkoprezis sıklığının %1-3 arasında olduğu belirtilmektedir (Levine 1975, 

Chaney 1995).  

Cinsiyete göre dağılım incelenediğinde ise enkoprezis erkeklerde kızlara göre üç kat daha 

sık görülmektedir (Rex et al, 1992). 

İtalyan Enürezis Nokturna Cemiyeti' nin yaptığı 6-14 yaş arasındaki 9086 çocuğu 

kapsayan epidemiyolojik bir çalışmada enürezis prevelansı %3,8 (erkek çocuklarda %4.2, kız 

çocuklarda %3.4) olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada primer enürezis oranı %68,8, sekonder 

enürezisin ise %31,2 olduğu; özellikle sekonder enürezisin kızlarda daha fazla görüldüğü tespit 

edilmiştir (Chiozza et al, 1998). 

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde genel olarak enürezisli çocukların %60'ı erkek, 

%40'ı kızdır. (Gonzales, 1996). 

Yaşa göre dağılım incelendiğinde ise Dört yaşındaki çocukların %2,8’inde, 6 yaşındaki 

çocukların %1,9’unda, 10-11 yaşındaki çocukların %1,6’sında görülmektedir (Rutter et al,1970, 

Loening, 2002).  

16 yaşından sonra ise çok nadir olduğu bildirilmiştir (Rex et al, 1992). 

Epidemiyolojik çalışmalar özellikle nokturnal enürezisin erken yaşlarda, erkek çocuklarda 

kızlara göre daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. İngiltere, Hollanda, Yeni Zelanda ve İrlanda 

verilerine göre nokturnal enürezisin prevelansı erkek çocuklar için 5 yaşında %13-19, 7 yaşında 

%15-22, 9 yaşında %9-13 ve 16 yaşında %1-2, kız çocuklar için 5 yaşında %9-16, 7 yaşında %7-

15, 9 yaşında %5-10 ve her yıl için %1-2 oranında azaldığı bildirilmiştir. (Rutter et al, 1973; 

Feehan et al, 1990). 

İskandinavya’da 3206 çocukta yapılan bir çalışmada 7 yaşındaki çocuklarda enürezis 

prevalansı %9,8 oranında bulunmuştur (Jarvelin et al, 1988). 
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Amerikalı çocuklar için enürezis prevelansı 5 yaşında %33, 8 yaşında %18, 11 yaşında %7 

ve 17 yaşında %0,7 olarak rapor edilmiştir (Byrd et al, 1996). 

Gelişmekte olan ülkelerde ise gelişmiş ülkelere göre bozukluğun daha sık 

görüldüğü, belirtilmektedir (Hackett 2001).  

Ortadoğu ve Balkan ülkeleri içerisinde en geniş kapsamlı çalışma Serel ve arkadaşları 

tarafından Türkiye' de yapılmıştır. Bu çalışmada, Türk çocuklarında genel prevelans enürezis için 

%11,5 olarak bildirilmiştir. Cinsiyete göre genel dağılıma bakıldığında enürezisin erkeklerde 

%14,3, kızlarda %7,6 olduğu tespit edilmiştir. Yaş gruplarına göre değişen prevelans 7 yaş için 

%15,1, 12 yaş için %4 olarak saptanmış olup, artan yaşla birlikte enürezis sıklığı anlamlı olarak 

azaldığı belirtilmiştir (Serel et al, 1997). 

GÖÇ OLGULARINDA ELİMİNASYON BOZUKLUKLARI  

Her ne kadar DSM ve ICD eliminasyon bozuklukları konusunda belirli kriterler belirlemiş 

ve bu kriterler bazında hastalığı tanımlamış ise de bu kriterlerin belirlenmesi sürecinde genel olarak 

olağan yaşam deneyimleri içerisinde karşılaşılan sorun alanları baz alınmıştır. Ancak özellikle 2. 

Dünya savaşından bu yana insanlığın gördüğü en büyük yıkım olan Suriye iç savaşı gibi büyük 

felaketlerden etkilenen çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerinde savaşın ve göçün yansımalarını 

değerlendirmek hem etiyolojik faktörlerde olağan yaşam deneyimlerinin dışına çıkılması yönüyle 

hem de buna bağlı olarak sıklığın değişebileceği öngörüsü yönüyle önem arz etmektedir. 

Günümüzde Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep gibi sınıra yakın bölgeler başta olmak üzere en 

fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizde Suriyeli sığınmacıların %44'ü çocuk ve 

gençlerden oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar eliminasyon bozukluklarının yaşla birlikte görülme 

sıklığında belirgin bir düşüşe sebebiyet verdiğini ancak yaş küçüldükçe oranının arttığını 

belirtmektedir. Ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların büyük bir oranda çocuk ve gençlerden 

oluşması bu konunun daha önemli bir yere konumlanmasını gerektirmektedir. Hem Türkiye’de 

hem de diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda mülteci ve sığınmacı çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı 

açısından ciddi riskler taşıdığı belirtilmektedir. Eliminasyon bozukluklarının toplumda görülme 

sıklığına bakıldığında İtalya’da enürezis prevelansı %3,8 olarak bildirilmiştir. Hollanda’da 

enürezis prevelansı %6 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da bu oran %11,5 

olarak saptanmıştır. Literatürde eliminasyon bozuklukları üzerindeki risk faktörleri; düşük 

sosyoekonomik düzey, çok kardeşe sahip olmak, ailenin eğitim durumunun düşük olması, anne 

baba arasındaki ilişki problemleri, anne veya babada yahut her ikisinde psikiyatrik tanı bulunması, 

kalabalık aile yapısı bildirilmiştir. Gerek travmatik yaşantılar gerek ise mülteci ve sığınmacı 

durumunun yaşamı idame ettirmedeki gerekliliklerinden olan komün yaşam sistemi gereği bu risk 

faktörlerinin göç olgularında daha yaygın görülen durumlar olduğu değerlendirildiğinden göç 

olgularında eliminasyon bozukluklarının daha yaygın bir oranda karşılaşılabileceği 
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değerlendirilmiştir. Bu hususta literatürde çok az çalışma olduğu görülmüştür. İstanbul’daki 

mülteci çocuklar ile yürütülmüş bir çalışmada mülteci çocuklarda enürezis vakalarının %17,1 

olduğu ortaya konmuştur (Çeri et al, 2018).  

 Bu oran toplumun diğer kesimlerindeki oranın çok üzerindedir. Literatürde enürezis tanısı 

alan çocukların bu tanıya sahip olmayan çocuklara oranla daha yüksek oranda davranış problemi 

olduğu belirtilmektedir. Prevelansın yüksek olması ve farklı davranış problemleri ile karşılaşılması 

sebebiyle bu konuda erken müdahalenin önemli olduğu değerlendirildiğinden bir sonraki bölümde 

eliminasyon bozukluklarında tedavi yöntemleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır. 

ELİMİNASYON BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE 

GÖÇ OLGULARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Eliminasyon bozukluklarının tedavisini kabaca farmakolojik tedavi ve farmakolojik 

olmayan tedavi olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür.  

Etkinliği denenen veya bilinen birçok tedavi şekli vardır. Tedavi yönteminin 

seçiminde hastanın yaşı, ailenin sosyokültürel durumu ve hastalığın şiddeti gibi birçok etken 

göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır (Husmann, 1996; Wekke et al, 1998). 

 Ancak bu çalışmanın konusunu oluşturan göç olgularında, hekim ve ruh sağlığı uzmanına 

erişimin kısıtlı olması ve prevelansın yüksek olması sebebiyle farmakolojik olmayan tedavi 

yöntemleri ve alternatif çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.  

Öncelikle çocuğa ve aileye problemin anlatılması ve detaylı bilgi paylaşımında 

bulunulması oldukça önem arz etmektedir (Avanoğlıu et al, 2010). Sonrasında ise şu çözüm 

önerileri ve tedavi yöntemleri uygulanabilir; kayıt tutma, mesane eğitimi tuvalete kaldırma, sıvı 

kısıtlaması, ödül sistemi, alarm sistemi, kuru yatak eğitimi. 

Kayıt Tutma 

Bu yöntem literatürde takvim yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu yöntem için 

çocuğun yetişkin yardımı olmaksızın doldurabileceği bir şablon hazırlanması önemlidir. Okula 

gitmeyen yahut henüz okuma-yazma bilmeyen çocuklar için kuru geçen her gece için güneş 

çizmesi, altını ıslattığı her gece için ise bulut veya şemsiye çizmesi ya da bu simgedeki etiketi 

şablona yapıştırması istenir. Okuma-yazma bilen çocukların ise yazılı kayıt tutması önerilir. Bu 

çözüm önerisinin temeli kuru geçen zamanlar için çocuğu ödüllendirmek iken (bu ödüller 

cesaretlendirici sözlerden maddi ödüllere kadar uzanan geniş bir kapsamda değerlendirilebilir) 

istemsiz ıslanma olduğunda ise sorumluluğu arttırmaktır.  

Çocuğu rahatlatmak ve aile ile iş birliği kurulması yoluyla çocuğa duygusal destek 

sağlanması ve aile ile çocuk arasındaki iş birliği tedavinin temel prensiplerindendir (Shaffer 

et al, 1994; Ünal, 1996). 

Mesane Eğitimi 
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Bu egzersiz çocuğun gündüz idrarını yaparken birkaç kez idrarını tutup bırakması ve 

mesanesi iyice dolduktan sonra idrar yapması şeklinde uygulanır. Buradaki temel amaç olan 

mesane kapasitesinin arttırılması işeme aralıklarının istemli olarak uzatılmasıyla sağlanabilir. 

İşeme sıklığının azaltılmasıyla mesanenin gerilip genişlemesi ve kapasitesinin arttırılması 

hedeflenmektedir.  

Bu yöntemle sık tuvalete gitme alışkanlığı kırılır. Bu çocuklar gece daha fazla süre 

idrar tutabilirler (Gordon, 1987; Mark & Frank, 1995; Rushton, 1989; Shaffer et al, 1994). 

Özetle tuvalete gitme sıklığının azaltılıp tuvalette geçirilen sürenin uzatılması şeklinde 

açıklanabilir.  

Tuvalete Kaldırma 

Yatak ıslatmanın uykunun ilk saatlerinde daha sık görülen bir semptom olduğuna dair 

bulgular mevcuttur. Bu sebeple her ne kadar bir tedavi yöntemi olarak ele alınmasa da çocuğun 

uykuya dalmasından sonraki ilk saatlerde çocuğun uyandırılıp tuvalete götürülmesi gecenin kuru 

geçirilmesi konusunda yardımcı bir çözüm önerisi olarak değerlendirilmektedir (Garfinkel, 1990; 

Ünal, 1996). 

Sıvı Kısıtlaması 

Akşam saatlerinde fazla sulu besin alan çocuklarda yatak ıslatmanın daha yoğun 

görüldüğü bilinmektedir. Bu bilgiden hareketle her ne kadar bir tedavi yöntemi olarak ele 

alınmasa da sıvı kısıtlaması yöntemiyle çocuğun kuru geçen gece sayısı arttırılabilir. Bu 

yöntemde özellikle akşam saatlerinde çocuklara sıvı kısıtlaması uygulanarak fazla sulu besin 

alımının önüne geçilmesi önerilmektedir (Kirk et al, 1996; Shaffer et al 1994). 

Ödül Sistemi 

Ödül sistemi çocuğun kuru kalmak için istek ve motivasyonunun arttırılması ve bu 

durumun mümkün olduğuna dair inancın geliştirilmesi esasına dayanır. Bu konuda çocuğa aşırı 

büyük ödül vermek doğru değildir.  

Pek tabi cezalandırma da doğru bir yöntem olmayacaktır. Bu nedenle ödül 

mekanizmasının nasıl kullanıldığı önem arz etmektedir. Hafif düzeyde stres faktörü ise 

çocuğun bu konuda yeteneğini fark etmesi ve geliştirmesi için bir fırsat olarak 

kullanılabilir. Ödül sistemi kullanılırken kuru kalınan gecelerin sabahları için duygusal 

içerikli ödüller tercih edilmeli iken ıslak geçirilen gecelerin sabahlarında ise nötr bir 

yaklaşım etkilidir (Shaffer et al, 1994; Ünal, 1996). 

Alarm Sistemi 

Bu tedavi yönteminde genel itibariyle pil ile çalışan basit elektronik aletlerden 

yardım alınmaktadır. Bu cihazlar literatürde enürektik alarm cihazı olarak da 
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adlandırılmaktadır. Sistem basitçe aletin sıvı ile temas etmesi halinde ses çıkararak çocuğun 

uyandırılması esasına dayanmaktadır. Enüretik alarmda çocuk işeme sırasında çalan zille 

uyanır, alarmı kapatır kalkar ve idrarının geri kalan kısmını tuvalette tamamlar. Bu işlem 

geceler boyu tekrarlandıkça uykuda işemeyi başlatan mesane gerilmesi gibi faktörler giderek 

alarmla aynı refleks inhibisyonu oluşturmaya başlar ve çocuk alarm çalmasa da mesane 

gerilince uyanır. Alarm cihazı sistemi oldukça pratik ve kolay uygulanabilir. Ayrıca 4-6 aylık 

tedavi sonrası %60-85 başarı sağlandığı raporlanmıştır (Garfinkel, 1990; Koff, 1990; Mark 

& Frank, 1995; Shaffer et al, 1994; Ünal, 1996). 

Kuru Yatak Eğitimi 

Bu yöntem yukarıda anlatılan çözüm önerilerinin karma şekilde aileye ve çocuğa 

öğretilerek uygulamasının gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde alarm 

sistemine ek olarak mesane eğitimi, uyandırma pratikleri, ödüllendirme, ıslatılan yatağın 

çocuk tarafından temizlenmesi gibi cezalar, psikososyal motivasyon gibi yöntemler birlikte 

kullanılır. Uygulama güçlüklerinden dolayı kullanımı pek yaygın değildir (Hirasing et al, 

1997). 

SONUÇ 

Göç olgularında eliminasyon bozuklukları toplumun diğer kesimine 

oranla yaşam şartları ve travmatik deneyimlerin yoğunluğu sebebiyle daha sık 

görülmektedir. Buna karşın mülteci ve sığınmacıların hekime ve ruh sağlığı 

uzmanına erişimi kısıtlıdır. Erken müdahale edilmeyen eliminasyon 

bozukluklarında ise öncelikle çocuğun özsaygı ve özgüveni düşmekte sonrasında 

ise komorbid tanılar ve davranış problemleri görülmektedir. Eliminasyon 

bozuklukları konusunda göç olguları ile ilgilenen personelin bilgilendirilmesi ve 

bu bilgilendirmenin ihtiyaç duyan mülteci ve sığınmacı gruba aktarılması 

tedavinin etkililiği ve başarısı açısından önem arz etmektedir.  Ayrıca bazı 

uygulaması basit çözüm önerilerinin hekim ve ruh sağlığı uzmanına erişimin 

kısıtlı olduğu yerlerde personel eğitimi ve aile eğitimi ile verilmesinin 

eliminasyon bozuklukları konusunda çözüme katkı sunabileceği 

değerlendirilmektedir.  
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Özet 
Bu araştırmanın amacı MEB’de çalışan ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin 

çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesi devlet 

okullarında görev yapan 241 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler altı alt boyuttan oluşan “Öğretmenlerin 

Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, 

ilişkisiz örneklemler t-testi ve One-Way ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin 

puanlarının cinsiyete ve öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesinde 

ilişkisiz örneklem t-testi analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin puanlarının mesleki 

kıdem ve branşlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesinde ise One-Way ANOVA 

tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin puanlarının cinsiyete ve eğitim durumlarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  Ayrıca öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin puanlarının mesleki 

kıdemlerine ve branşlarına göre de anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, uzaktan eğitim, öğretmen 

DETERMİNATİON OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS' VİEWS 

ON DİSTANCE EDUCATİON  

Abstract 
The aim of this research is to examine the views of secondary school teachers working in the Ministry of 

National Education on distance education in terms of various variables. For this purpose, scanning model, which 

is one of the quantitative research methods, was used. The research group consists of 241 secondary school teachers 

working in public schools in the Etimesgut district of Ankara in the 2021-2022 academic year. The data were 

collected with the "Scale for Determining Teachers' Views on Distance Education", which consists of six sub-

dimensions. In the analysis of the data, descriptive statistics, unrelated samples t-test and One-Way ANOVA 

techniques were used. The unrelated sample t-test analysis technique was used to determine whether the teachers' 

scores on distance education differed significantly by gender and educational status. One-Way ANOVA technique 

was used to determine whether the teachers' scores on distance education differed significantly according to their 

professional seniority and branches. As a result of the research, it was revealed that teachers had positive views on 
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distance education. It has been determined that the scores of the teachers regarding distance education do not show 

a significant difference according to gender and educational status. In addition, it was seen that the scores of the 

teachers regarding distance education did not differ significantly according to their professional seniority and 

branches. Some suggestions were made in line with the results obtained in this study.  

Keywords: Secondary school, distance learning, teacher 

GİRİŞ 

2020 yılı itibariyle ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan korona virüs (COVİD-19) küresel salgını 

ile beraber birçok sektör ve alanda olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetleri de olumsuz etkilenmiştir. 

UNESCO (2020) verilerine göre salgından etkilenen 63 milyon öğretmen ve 1,5 milyar öğrenci 

bulunmaktadır. Küresel salgının tüm dünyada neden olduğu kısıtlamalar nedeniyle uzaktan eğitim ve 

uzaktan eğitim araçları, bir alternatif olarak görülmüş ve salgın döneminde uzaktan eğitime 

başvurulmuştur. Ülkemizde, halen tamamlayıcı ve destekleyici olarak uzaktan eğitim platformları 

kullanılmaktadır. 

Geçmişteki uygulamalara baktığımızda uzaktan eğitimin mektup ve televizyon üzerinden 

başladığını görmekteyiz. Kısaca e-öğrenme olarak adlandırılan uzaktan eğitimin şu anki geldiği nokta 

bir platform üzerinden zaman ve mekân sınırı olmadan bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak daha 

fazla kitleye etkili öğrenme ortamları oluşturmak suretiyle bilgiyi yaymaktır. Günümüzde kullanılan e-

öğrenme modellerine Televizyon / Uydu / Açık Öğretim, Video Konferans,  Asenkron Öğrenim,  Web 

veya CD-ROM, PC tabanlı, Internet, Canlı sanal sınıf, Canlı ses, uygulama paylaşımı ve video, Karışık 

Modeller, Canlı sanal sınıf + Asenkron + yüz yüze eğitim modelleri örnek olarak verilebilir (Balaban, 

2012, s.15-16). 

Ülkemizde, 2020 Mart ayından itibaren ilan edilen ve uzun süreli yaşanan korona Virüs pandemi 

süreciyle etkili bir şekilde kullanılıp yaygınlaştırılan e-öğrenme modellerinin eğitime entegre 

edilmesinin sebepleri arasında bireysel veya grup öğrenmeleri sağlama, bağımsız ve esnek çalışma 

ortamları yaratma, kişilere öğrenme sorumluluğun, araştırma, sorgulama becerisi kazandırılması, bilgiyi 

hızlı ve etkin bir şekilde yayabilmeye gösterilirken; öte yandan teknolojiyi ve teknolojik donanımları 

kullanamama, bilgi, doküman vb. kaynaklara doğrudan ulaşamama yüz yüze etkileşimin olmaması ve 

sosyalleşememe, uygulama gerektiren derslerden tam olarak yararlanamama, öğrencilerde teknoloji 

bağımlılığına neden olabilme, elektrik kesintisi veya internet alt yapı problemleri e-öğrenmenin 

sınırlılıkları olarak gösterebilir (Kaya, 2002). 

Uzaktan eğitimin etkililiği ve verimliliğini etkileyen faktörler arasında öğretmenlerin uzaktan 

eğitim uygulamalarına yönelik sahip oldukları algı ve görüşler gelmektedir (Başar vd., 2019).  

Uzaktan eğitimle öğrenmeye yönelik; öğretmenlerin, e-öğrenme ortamlarında kendilerini 

geliştirme ve motivasyonları öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünüldüğünde, 

öğretmenlerin de e-öğrenme süreçlerindeki algı, düşünce ve görüşleri; öğrenme faaliyetlerinin seyrini 

olumlu yönde etkileyerek verimliliği de arttırmanın bir yolu olacaktır (Kurnaz, Kaynar,  Şentürk Barışık 

ve Doğrukök, 2020). 

Salgın sürecinde öğretmenler eğitim öğretim faaliyetlerini yürütme noktasında önemli rol 

üstlenmişlerdir. Uzaktan eğitim faaliyetlerine kısa sürede entegre olan, süreçte öğrenci ve velileri 

destekleyerek eğitim ortamlarına aktif bir şekilde dâhil olan öğretmenlerin görüşlerinde; cinsiyeti, 

kıdem yılı, öğrenim durumu ve branşlarının uzaktan eğitime ilişkin bir farklılıklara neden olup 

olmadığının belirlenmesi; süreç içerisinde yapılacak olan eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin 

arttırılması ve sürdürülebilirliği için önemlidir. Bu çalışmayla; öğretmenlerin uzaktan eğitim 

faaliyetlerine yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması, ileriki zamanlarda planlanacak uzaktan eğitim 

çalışmalarına yol gösterici olacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri dersi kapsamında ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir 

çevreye yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış 
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bir ölçek geliştirmek ve geliştirilen bu ölçek aracılığıyla 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye 

yönelik tutumlarını tespit etmektir. 

Araştırmanın Problemi 

Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerine; cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim 

durumu ve branşlarının etkisi var mıdır? 

Alt problemler; 

1. Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

2. Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri kıdemlerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

3. Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri öğrenim durumlarına göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 

4. Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri branşlarına göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama 

araştırmaları, bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların, görüş, ilgi, yetenek, tutum gibi özelliklerinin 

belirlendiği ve diğer araştırmalara göre araştırmacılara daha büyük örneklemler üzerinde çalışmaya 

olanak sağlar (Büyüköztürk, 2008). 

Çalışma Grubu 

Çalışma gruplarının belirlenmesinde olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri olan küme 

örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde bireyler değil gruplar örneklendirilmektedir. 

Tavşancıl (2006)’a göre seçilecek örneklemin uygulanacak ölçek ve testlerdeki madde sayısının en az 

beş katı olması gerekmektedir. Çalışmanın örneklemi 36 maddeye sahip “Öğretmenlerin Uzaktan 

Eğitime İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeği” göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Buna göre 241 

öğretmen, örneklem için yeterli bulunmuştur.  

Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesindeki devlet 

ortaokulunda görev yapan 241öğretmen oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Cinsiyet  n % 

Kadın  176 73 

Erkek  65 27 

Toplam  241 100 

 

Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin olarak 176 kadın, 65 erkek öğretmen olmak üzere toplam 

241 öğretmen bulunmaktadır. Bunların yaklaşık % 73’ü kadın, %27’si ise erkeklerden 

oluşmaktadır(Tablo 1). 

Veri Toplama Aracı 

Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Araştırmada ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

Metin, Çevik ve Gürbey (2021) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçekte olumlu ve olumsuz 

maddeler karışık olarak sıralanmıştır. Ölçek 5li likert tipinde 18 madde olumlu, 18 madde ise olumsuz 

ifadelerden oluşmaktadır. Ölçek altı farktörden meydana gelmektedir. birinci faktör: “uzaktan eğitimde 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

yaşanan genel sıkıntılar (UEGS)”, ikinci faktör: “uzaktan eğitimin öğretmen ve öğrencilere sağladığı 

olanaklar (UEÖSO)”, üçüncü faktör: “uzaktan eğitimde ders esnasında yaşanan sıkıntılar (UEDYS)”, 

dördüncü faktör: “uzaktan eğitimin olumlu yanları (UEOY)”, beşinci faktör: “uzaktan eğitimde 

öğretmenlerin çalışma şartları (UEÖÇ)”, altıncı faktör: “uzaktan eğitimde teknolojinin kullanımı 

(UETK)” olarak belirlenmiştir. 

Veri Analizi 

Ölçekte bulunan her bir madde için “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, 

katılmıyorum, hiç katılmıyorum” seçenekleri verilmiştir. Olumlu ifadeler 5-4-3-2-1 şeklinde 

puanlanırken olumsuz ifadeler 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Toplanan veriler ise SPSS 17 ve Excel 

programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler 

t-testi ve One-Way ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin puanlarının 

cinsiyete ve öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesinde 

ilişkisiz örneklem t-testi analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin puanlarının 

mesleki kıdem ve branşlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesinde ise One-

Way ANOVA tekniği kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeğine ait Betimsel İstatistikleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeğine ait Betimsel İstatistikler 

                        Faktör1 Faktör2 Faktör3 Faktör4 Faktör5 Faktör6 
                                               İstatistik SD İstatistik SD İstatistik SD İstatistik SD İstatistik SD İstatistik SD 

Ortalama 38.85 3.57 33.26 6.43 25.39 2.33 11,77 4.10 12,98 2.00 9,57 1.94 

Ortanca 38.00  35.00  25.00  11,00  13.00  10.00  

Mod  36.00  36.00  24.00  10.00  12.00  8.00  

Varyans 12.79  41.42  5.47  16.83  4.01  3.76  

Minimum 29  16.00  18.00  5.00  9.00  6.00  

Maksimum 45  45  30  25  20  15  

Ranj 16  29  12  20  11  9  

SD: Standart hata 

Tablo 2’ye göre uzaktan eğitimde genel ve ders içi sıkıntılar yaşandığı, uzaktan eğitimin 

öğretmen ve öğrencilere farklı olanaklar sağladığı, olumlu yanlarının olduğu, öğretmenlerin uzaktan 

eğitimde esnek çalışma saatlerine sahip olduğu ve teknoloji kullanımının arttığı tespit edilmiştir.   

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek için İlişkisiz Örneklem t-testi kullanılmıştır. 

 Tablo 3. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre İlişkisiz Örneklem T 

Testi 

 Cinsiyet  n X  
s sd t p 

ÖUEİGB 
Kadın  

Erkek 

176 

65 

132.02 

134.01 

10.59 

10.87 

239 -1.28 .201 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ve ÖUEİGB puanları 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir ((t(241)= -1.28, p=.201>.05). Kadın ve erkek 

öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin birbirine yakın olduğu söylenebilir. 
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İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri 

kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin kıdem yılına göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek için Göre One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Kıdem Yılına Göre One-Way ANOVA Testi 

 Varyansın 

kaynağı  

Karelerin 

toplamı sd 

Kareler 

ortalaması F p 

ÖUEİGB 

Gruplar arası 289.76 4 72.44 .631 .641 

Gruplar içi 327105.48 236 114.85   

Toplam 27395.25 240    

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri kıdem yılı değişkenine 

göre arasında anlamlı farklılık yoktur (p> .05). Anlamlı farklılık görülmediği için çoklu karşılaştırma 

testleri uygulanmamıştır.  

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri 

öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek için İlişkisiz Örneklem t-testi kullanılmıştır. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Öğrenim Durumlarına Göre İlişkisiz 

Örneklem T Testi 

 Öğrenim 

durumu 

n X  
s sd t p 

ÖUEİGB 
Lisans  

Lisans Üstü 

198 

43 

132.46 

133.00 

10.44 

11.85 

239 -.294 .769 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ve ÖUEİGB puanları 

öğrenim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir ((t(241)= 1.19, p=.235>.05). Lisans ve 

lisansüstü öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin bir birine yakın olduğu söylenebilir. 

Dörtüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dörtüncü alt problemi “Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri 

branşlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin kıdem branşlara göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek için Göre One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. 

Tablo 6. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Branşlarına Göre One-Way ANOVA 

Testi 

 Varyansın 

kaynağı  

Karelerin 

toplamı sd 

Kareler 

ortalaması F p 

ÖUEİGB 

Gruplar arası 1096.09 12 91.34 .792 .659 

Gruplar içi 26299.15 228 115.34   

Toplam 27395.25 240    

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin branş değişkenine 

göre aralarında anlamlı farklılık yoktur (p> .05). Anlamlı farklılık görülmediği için çoklu karşılaştırma 

testleri uygulanmamıştır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada MEB’de çalışan ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini 

öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve branşları açısından incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerine cinsiyetlerinin etkisi olmadığı 

bulunmuştur. Benzer sonuç Yıldız (2016) tarafından yapılan çalışmada da ortaya konulmuştur. Bu 

bulgunun aksine erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre uzaktan eğitime yönelik tutumlarının daha 

yüksek olduğu çalışmalar da bulunmaktadır (Fidan,2016). Yenilmez, Balbağ ve Turgut (2017), 

öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının araştırıldığı çalışma sonucunda tutumların 

erkekler lehine anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Gündüzalp (2021) çalışmasında ise kadın öğretmenlerin 

erkek öğretmenlere göre uzaktan eğitime yönelik algılarının daha yüksek olduğu ve uzaktan eğitime 

yönelik algının cinsiyete göre değişmediği belirlenmiştir. Benzer sonucu destekleyen çalışmalar 

literatürde mevcuttur (Kocayiğit ve Uşun, 2020; Moçoşoğşı ve Kaya, 2020). 

Yapılan çalışmada öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının öğretmenlerin öğrenim 

durumuna göre uzaktan eğitime tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ancak Kuşkonmaz (2011) 

öğretmenler ile yapmış olduğu çalışmada yüksek lisans yapan öğretmenlerin algı düzeylerinin ön lisans 

ve lisans eğitimi alanlara göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ülkü’nün (2018) çalışma sonuçlarına 

göre önlisans mezunlarına göre yüksek lisans mezunları lehinde anlamlı bir farklılık görülmüştür.  

Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının mesleki kıdemlerine göre uzaktan eğitimin 

avantajları boyutu ile uzaktan eğitim tutumlarında farklılaşmadığı, fakat uzaktan eğitimin dezavantajları 

alt faktöründe anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Tutum puanlarının mesleki kıdeme göre 

ortalama puanlarına bakıldığında, mesleki kıdem ortalama puanları arasında, uzaktan eğitimin 

dezavantajları boyutunda “1-5 yıl arası” mesleki kıdeme sahip öğretmenlerle “21 yıl ve üzeri” mesleki 

kıdeme sahip öğretmenler arasında “21 yıl ve üzeri” mesleki kıdeme sahip öğretmenler lehinde, anlamlı 

farkın olduğu görülmüştür. Bu yönüyle bakıldığında mesleki kıdemi en çok olan öğretmenler mesleki 

kıdemi en az olan öğretmenlere göre uzaktan eğitime bakış açılarının daha olumlu olduğu sonucu 

çıkartılabilir. (Koçyiğit ve Uşun, 2020). Konuyla ilgili mesleki kıdemi 6-10 yıl olan öğretmenlerin 1-5 

yıl olan öğretmenlere göre görüşlerinde olumlu yönde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Katılımcılar 

uzaktan eğitimle bilgiye daha kolay ulaşılabileceği konusunda kısmi olarak katıldıkları görülmüştür. 

Konuyla ilgili mesleki kıdemi 11-15 yıl olan öğretmelerin mesleki kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenlere 

göre görüşlerinin olumlu yönde anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür (Taşkın ve Aksoy, 2021). İlgili 

sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda mesleki kıdemin artışına paralel olarak öğretmenlerin 

yaşlarının artışı uzaktan eğitime yönelik tutumlarının olumsuz olacağı beklenmekteyken tam tersi 

sonuçların bulgulanması dikkat çekicidir. Bunun nedeni ise öğretmenlerin olumsuz tutumlarının tespiti 

halinde hizmet içi eğitim almaktan çekinmeleri olabilir. 

Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının branşlara göre uzaktan eğitimin avantajları 

boyutu ile uzaktan eğitim tutumlarında farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak yapılan diğer araştırmalarda 

farklı sonuçlara da rastlanmıştır. Branş değişkeni açısından bakıldığında, Fen Bilgisi ve Sınıf 

öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adayları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Fen 

Bilgisi öğretmeni adaylarının Sınıf öğretmeni adaylarına göre uzaktan eğitime yönelik tutumlarının daha 

olumlu olduğu sonucu elde edilmiştir. (Yenilmez, Balbağ ve Turgut, 2017) 

Mevcut çalışmada uzaktan eğitimde genel ve ders içi sıkıntılar yaşandığı, uzaktan eğitimin 

öğretmen ve öğrencilere farklı olanaklar sağladığı, olumlu yanlarının olduğu, öğretmenlerin uzaktan 

eğitimde esnek çalışma saatlerine sahip olduğu ve teknoloji kullanımının arttığı tespit edilmiştir.  

Uzaktan eğitimin mekan esnekliği sağlaması, zamandan tasarruf sağlaması, bağımsız öğrenme 

becerilerini geliştirmesi, çok yönlü öğrenme olanakları sunması öğreticiye zaman kazandırması ve etkili 

öğrenmeler sağlaması konularında öğretmenlerin olumlu düşünceye sahip oldukları ve uzaktan eğitimin 

bu yönlerinin faydalı olduğuna katıldıkları gösteren çalışma da mevcuttur(Karaca, Karaca, 

Karamustafaoğlu ve Özcan, 2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimde erişim sıkıntılarının yaşanması en 

olumsuz yönü olarak belirtilen çalışmaya da rastlanmaktadır (Baek, Jones, Bulger ve Taliaferro, 2018). 
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ÖNERİLER 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• Elde edilen nicel veriler, nitel veri toplama yöntemleri ile desteklenerek öğretmenlerin uzaktan 

eğitime yönelik görüşlerine ilişkin daha derinlemesine veriler elde edilebilir. 

• Benzer bir çalışma ilkokul ve ortaöğretim öğretmenlerine uygulanarak sonuçlar 

karşılaştırılabilir. 

• Mevcut çalışmada öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde ders içi sıkıntılar yaşadıkları tespit 

edilmiştir. Bu sıkıntıların kaynakları araştırılarak elde edilecek verilere göre öğretmenlere 

uzaktan eğitime yönelik hizmetiçi eğitimler verilebilir. 

• Yapılacak farklı çalışmalarda bağımsız değişken sayıları artırılarak bu değişkenlerin, 

öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerine olan etkisi araştırılabilir. 
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Özet 
Tarihin ilk çağlarından itibaren gönüllü veya zorunlu olarak ortaya çıkan göç olgusu, insanoğlunun daha 

iyi hayat sürdürmek düşüncesiyle, bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanlar; 

doğal şartlar ve insani koşullara bağlı olarak yaşadığı yerin imkânlarının azalması hatta kendisi, ailesi ve yakınları 

için tehlikeli bir hal alması nedeniyle, yaşadıkları yerleri terk etmeye koyulurlar. Ayrıca bireyler, eğitim, sağlık, 

kültürel alanlardaki yetersizlikler nedeniyle de yaşam alanlarını değiştirmek durumunda kalmaktadırlar. İnsanlığın 

ilk çağlarına tarihlenen ve günümüzde de halen devam etmekte olan göçün, dini inanç, düşünce, toplumsal kural 

ve yapıların evirilmesine zemin hazırladığı, yapılan araştırmalarda görülmektedir. Günümüzde ekonomik, sosyal, 

kültürel ve sanatsal alanlarda birçok etkisi bulunan göç kavramı, farklı boyutlarda ele alınmakta, doğal ve sosyal 

çevreyle kurulan bağ ile toplumsal ve kültürel geçişkenlik üzerinden insanlığın gelişimine önemli bir etki 

sağlamaktadır. Sanat, yapısı gereği hayattan, hayattaki her türlü değişimden etkilenen bir kavram olası nedeniyle, 

bu etkilerin dışavurumu, en fazla sanatsal boyutta kendini göstermektedir. Sanatçılardan bazıları, duyarlılık 

göstererek ya da toplumsal olaylara tanıklık ederek, göç temasını yapıtlarına yansıtırken; bazıları ise kendi 

deneyimledikleri göçün, onlarda bıraktığı izleri eserlerinde yansıtmaktadırlar. Günümüzde sanatçılar, insanların 

karşılaştıkları çeşitli olaylar karşısında yaşadıkları yeri terk etmelerini veya gönüllü olarak gitmelerini, zorluklarla 

dolu yollarını, sınırlarını eserlerine konu edinmektedirler. Ayrıca; kimlik, aidiyet, taşınma, hareketlilik, yük, 

ayrılma, yıkıntılar, yerinden edilme, terk edilmiş mekânlar, özgürlük, yaşam, umut gibi temalarla da göç kavramını 

plastik sanatlar, resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, sahne sanatları gibi sanatın çeşitli alanlarında 

işlemektedirler. Bu çalışmada, çeşitli nedenlerle sürekli gündemde olan göç kavramına, kültür sanat penceresinden 

bakışı ve konunun sanatçılar tarafından algılanış biçimi ile sanata olan yansımaları ele alınmıştır. Buradan 

hareketle göçün, sanatın her dalında sürekli olarak işlenmekte olduğu, ayrıca diğer konularda olduğu gibi, göç 

konusunda da farkındalık oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Sürdürülebilir kültür ve sanat bakış açısıyla, sanatın 

toplumsal olayları kendi diliyle yansıttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu güncellik içerisinde, pek çok sanat alanında 

göçlerin oldukça fazla yer alan temalar arasında olduğu kanısına varılabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, kültür, sanat, hareketlilik. 

CULTURE ART ON THE MIGRATION AXIS  

Abstract 
The phenomenon of migration, which has emerged voluntarily or compulsorily since the first ages of 

history, is defined as the movement of human beings from one place to another with the idea of living a better life. 

People; Due to natural and humane conditions, they start to leave the place where they live because the 

opportunities of the place they live in decrease and even become dangerous for themselves, their families and 

relatives. In addition, individuals have to change their living spaces due to deficiencies in education, health and 

cultural areas. It is seen in the researches that migration, which dates back to the first ages of humanity and still 

continues today, laid the groundwork for the evolution of religious beliefs, thoughts, social rules and structures. 

Today, the concept of migration, which has many effects in economic, social, cultural and artistic fields, is handled 

in different dimensions and provides a significant impact on the development of humanity through the bond 

established with the natural and social environment and social and cultural transition. Art is a concept that is 

affected by life and all kinds of changes in life due to its nature, and the expression of these effects shows itself 

mostly in the artistic dimension. While some of the artists reflect the theme of migration to their works by showing 

sensitivity or witnessing social events; while others reflect the traces of the migration they experienced in their 

works. Today, artists deal with people's leaving their place of residence or leaving voluntarily, roads full of 

difficulties, and borders in the face of various events they encounter. Moreover; Identity, belonging, moving, 

mobility, burden, separation, ruins, displacement, abandoned spaces, freedom, life, hope, the concept of migration 

in various fields of art such as plastic arts, painting, sculpture, ceramics, photography, video, performing arts. they 

are working. In this study, it is aimed that the concept of migration, which is constantly on the agenda for various 

reasons, from the perspective of culture and art, the way the subject is perceived by the artists and how it is reflected 
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in art. From this point of view, it is understood that migration is constantly being handled in every branch of art, 

and it also raises awareness about migration, as in other issues. With the perspective of sustainable culture and art, 

it has been concluded that art reflects social events in its own language. It can be concluded that migration is 

among the themes that take place quite a lot in many art fields within this currentity. 

Keywords: Migration, culture, art, mobility. 

GİRİŞ 

Tarihin başlangıcında insanların göç etme nedenleri arasında yiyecek bulma, barınma ve 

güvende olma arzusu yatarken, günümüzde insanlar ekonomik, kültürel, çevresel faktörler gibi 

nedenlerle bir yerden başka bir yere gitmektedirler (Çalışkan, 2018,42). Gönüllülükten veya 

zorunluluktan ortaya çıkan göç olgusu, insanoğlunun daha iyi hayat sürdürmek düşüncesiyle bulunduğu 

yerden başka bir yere gitmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle de uluslararası alanda yaşanan 

göçler, beraberinde dikkate değer ölçüde kültürel etkileşimi getirmektedir (Aksoy, 2018). İnsanlığı 

kuran, kültürleri biçimlendiren ve uygarlığı inşa eden temel bir dinamik olarak göç, insanlık tarihi kadar 

eski ve tüm insan edimleri gibi çok boyutludur. Yeryüzündeki yerlerini arayan insanların bu sonu 

gelmeyen arayışı, çağımızın küreselleşme süreçleriyle daha da karmaşıklaşmıştır. Batı ve Doğu, Kuzey 

ve Güney arasındaki kronik gerilim ve çatışmaların bir yansıması olarak da okunabilecek “göç” olgusu, 

tüm ortaya çıkış biçimleriyle bireylerin, toplulukların ve çevrenin üzerinde derin ve silinmez izler 

bırakmaktadır (Girgin, 2017,63). Yerel, yöresel kültür düzeninin daha evrensel düzeye gelmesini 

sağlayan göçler, kültürel evrilmelere zemin hazırlamaktadır. Toplumsal ve kültürel geçişkenlik 

üzerinden insanlığın gelişimine önemli bir katkı sunan göç, bireylerin ve toplumların kültürlerinin 

yayılma ve yaygınlaşma sürecini hızlandırmaktadır.  

YÖNTEM 

Genel olarak mekânsal bir yer değiştirme şeklinde tanımlanan ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

çeşitlilik gösteren göçün, kültürel oluşumlarda ve sanatsal etkinliklerde etkisini gösterdiği söylenebilir. 

Yapılan araştırmalarda küreselleşmenin göçleri hızlandırdığı ve böylece uluslararası göçlerin, 

kültürlerarası bir iletişime evirildiği ifade edilmektedir. Kültür ve iletişimin birbirini tamamlayan 

unsurlar olduğu, kültürün ise iletişimin anahtarı olduğu savunulmaktadır (Aksoy, 2018, 299). Bu 

nedenle göç sürecinde iletişimin etkinliği, farklı kültürlerin daha kısa sürede uyumu açısından çift yönlü 

bir işlevsellik gösterdiği görülmektedir. Bu da evrensel bir dil özelliği taşıyan sanatsal ve kültürel 

yollarla gerçekleşmektedir. Konuyla ilgili yapılan gözlemlerde, göç eden toplulukların kültür ve sanat 

faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı yollarla etkileşimi, önemli sanatsal yöntemler arasında yer 

almaktadır. Ayrıca günümüzde göç hareketlerini inceleme yöntemiyle, kültürlerarası iletişimin 

nedenleri ve sonuçları açıkça anlaşılmaktadır (Çalışkan, 2018, 44). Farklı coğrafyalarda yaşayan 

toplulukların bakış açılarını da aynı yolla anlayabilmek mümkündür. Günümüzde göç 

yaşanmışlıklarının ve deneyimlemelerinin eser yaratım sürecinde izlenilen en önemli yöntemlerden 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, kültürel etkileşimlerin göç eksenli değerlendirme yöntemi de, günümüz 

hayat anlayışının ve sanat algısının olaylara bakış açısını doğrular niteliktedir. 

BULGULAR 

Bilinen tarihin ilk çağlarından bu yana var olan göçün, o dönemlerdeki en önemli nedenleri; 

doğa olayları, afetler, kıtlıklar olurken,  günümüzde ise; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel nedenler 

olduğu görülmektedir. Günümüzde doğa olaylarında ya da afetlerde yaşanan sıkıntılar, hep yerinde 

çözülmeye çalışılmakta, çok gerekli olmadıkça toplumların göçüne izin verilmemektedir.  

Göç kuramları, kişi veya kişilerin, grupların veya hanelerin davranış biçimleri, ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasi etkenler gibi değişkenlere dayanmaktadır (Yağmur,2020, 47). Göç 

kuramlarının bir kısmı itici faktörlerin önemine öncelik verirken, bir kısmı ise, çekici faktörleri ön plana 

çıkarmaktadır. Göçün nedenleri ve sürecinde izlediği seyir sonucu, üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. 

Uluslararası Göç Örgütü’nün 2022 raporuna göre; dünyada 26,4 milyon mültecinin bulunduğuna dikkat 

çekilerek “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği” dünyada evini terk etmek durumunda kalanların 
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sayısının 100 milyon rakamına ulaştığını ifade edilmektedir (https://www.tihek.gov.tr/siginmacilar-ve-

duzensiz-gocmenlere-yonelik-geri-itme-eylemlerinin-insan-haklari perspektifinden-degerlendirilmesi-

raporu-kamuoyuna-aciklandi/). 

Daha konforlu bir düzen kurabilmek amacıyla, mevcut düzeni bozarak, yeni arayışlar içerisine 

giren insanlar için göç; başlangıç, süreç ve bitiş olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İlk bakışta 

sadece mekânsal bir yer değiştirme eylemi olarak görülse de göç, bu fiili gerçekleştirenler açısından çok 

yönlü bir değişim ve dönüşüm anlamı taşımaktadır. Toplumsal bir hareketlilik olmasının ötesinde, 

sosyolojik, psikolojik, özellikle de kültürel pek çok unsuru barındırmaktadır.  

Kültür 

Yerel, yöresel kültür düzeninin daha evrensel düzeye gelmesini sağlayan göçler, kültürel 

evirilmelere zemin hazırlamaktadır. Toplumsal ve kültürel geçişkenlik üzerinden insanlığın gelişimine 

önemli bir katkı sunan göç, bireylerin ve toplumların kültürlerinin yayılma ve yaygınlaşma sürecini 

hızlandırmaktadır. Nesilden nesile aktarılan, toplumsal bir kimlik özelliği taşıyan kültür, dünyanın farklı 

coğrafyalarına göre çeşitlilik göstermektedir (Arabacıoğlu, 2005, 85). Göç hareketleri, kültürü de 

beraberinde götürdüğünden, mevcut kültür zamanla yeni kültürlerde kendisine bir yer edinmektedir. 

İlkçağlardan itibaren doğayla ilişki içerisinde olan kültür aslında, zamanla onu kontrol altına alma çabası 

ile gelişim göstermiş ve farklı yapısal özelliklere sahip toplulukların ortaklığı anlamına gelmektedir. 

Kültürel çeşitlilik; geçmişte azınlıklar ve göçmenler söz konusu olduğunda değerlendirilen bir 

olgu olmasına rağmen, günümüzde toplumların giderek çok kültürlü yapılara doğru evirilmesinde en 

etkili faktör olmuştur (Aksoy, 2018). Tylor, kültürü, “insanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, 

inanç, sanat, hukuk, ahlak, töre ve diğer tüm yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütün” olarak 

tanımlamaktadır. Aslında göçler sadece bireyi değil, aynı zamanda onunla birlikte her bir bireyin 

değerlerini de taşıması nedeniyle kültürel bir aktarım gerçekleştirmektedir (Gürdaş, 2021). Bu nedenle 

göçün önemli sonuçlarından birinin yeni kültürel oluşumlar olduğu söylenebilir. 

Sanat 

Toplumsal bakış açısı, algı ve yaşantılar; kültürden kültüre, sanattan sanata değiştiği gibi farklı 

zaman süreçlerinde de değişmiştir. Sanat hangi çağda yapılmış olursa olsun, bireysel duyumsallıkla 

birlikte, kendi kültür döneminin estetik algı düzeyi ve anlayışına koşut olarak ortaya çıkmıştır. Göç, 

çağdaş sanatın küresel tarafı farklı kültürlerden sanatçıların, çoklu tartışmalarına zemin oluşturmasıdır 

(Çeber, 2018, 103). Ayrıca, bireysel veya ulusal anlamda sanatçıların tecrübe etmemelerine rağmen, 

çeşitli yollarla göçlerden haberdar oldukları ve bu durumu eserlerinde işledikleri görülmektedir. Ortaya 

çıkması için pek çok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan nedensellik durumu olan göç eksenli sanat, 

bazen sanatçının etkilemesi, bazen de etkilenmesi ile sonuçlanan bir sentez oluşturmaktadır (Girgin, 

2020, 403). Göçü, bir konu olarak sanata dâhil eden sanatçılar olduğu gibi, göçü bireysel olarak 

deneyimleyen sanatçılar da bulunmaktadır (Demirel, 2020, 89). Sanatçılar bazen gittikleri yeri 

etkilerken, bazen de gittikleri yerden etkilenmektedirler. Örneğin; gittiği yerlerden etkilenen sanatçı 

Nuri İyem, eserlerinde göç sürecini çeşitli açılardan ele alarak yansıtmıştır (Şekil 1). Eserlerinde kırsal 

alanlardaki köylülerin çeşitli nedenlerle şehirlere göç edişlerini betimlemiştir. Kullanıldığı figürler, renk 

ve mekânlar, göç sürecinde yaşanları gözler önüne sermektedir. Zorunlu olarak yaşadıkları yerleri terk 

eden ve belirsizlikler içerisinde bilinmeyene doğru çıkılan bir yolculuğu izleyenlere sunulmaktadır. 
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Şekil 1. Nuri İyem; Göç, 1970. 

Çağdaş Türk ressamlarından biri olan Mehmet Başbuğ da, eserlerinde Nuri İyem gibi göç 

konusunu çalışmıştır. 1991 yılında oluşturduğu  “Göç” isimli eserinde yer alan figürler, yansıtılmak 

istenen konuyu gözler önüne sermektedir (Şekil 2). 

Sanatçının eserlerinde ön planda tüm yüz çizgileri ile tam bir karakter analizi yer 

alırken, arkaya doğru perspektif ilk planda verilen duyguyu arttırarak devam 

ettirmektedir (Açıkgöz, 2017, s. 54). Sanatçının çoğunlukla figürlerini betimlerken 

tercih ettiği yanık buğday ten, ön plandaki figürün yüzünde uygulanmıştır. Figürün 

resim düzlemi üzerine yerleştirildiği alan, çalışmaya yumuşak bir ritim katarken, 

figürün hareketli bir görünüm kazanmasına da olanak vermiştir. Birçok değişkeni 

içinde barındıran göç olgusunun kasvetli yapısı arka planda kullanılan mavi 

tonlarıyla güçlendirilirken, renk kontrastlarıyla oluşturulan uyumlu birliktelik 

sanatçının üslup kimliğinin yansımaları olarak sunulmuştur (Güngör, 2017, 1620). 

 

Şekil 2. Mehmet Başbuğ, Göç, 1991. 

Günümüz sanat çalışmalarında plastik sanatların yanı sıra diğer disiplinlerde de göç konusu ele 

alınmaktadır. Küreselleşme ve sanat alanında malzeme, teknik ve sergileme yöntemleri gibi teknolojik 

yenilikler buna etkili olmuştur. Çeşitli enstalâsyonlar, videolar ve fotoğraflarla göç konusu kültürlerarası 

düzeyde alınmakta izleyiciye aktarılmaktadır. Örneğin; Claudia Casarino’nun 2008 yılındaki Çağdaş 

Sanatta Göç konulu ve“Üniforma” isimli enstalasyon çalışması Şekil 3’de yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Claudia Casarino Çağdaş Sanatta Göç, “Üniforma”, Entalasyon, 2008 

Günümüzde de aralıksız devam eden göç hareketlerinin toplumsal yapı üzerinde kalıcı etkileri 

görülmektedir. Aslında nüfus hareketiyle gerçekleşen bir mekân değiştirme olan göç, zorlukları 

barındıran bir ilişkiler bütünüdür. Kültürlerarası etkileşimde önemli bir role sahip olması, hayatın gerçek 

yüzünü göstermektedir (Atan, 2019). Göç hareketleri beraberinde bazen yeni bir umut, bazen de 
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gerçekleşmesi beklenen hayaller olarak tanımlanırken, aslında zorlu yaşam koşullarını akıllara 

getirmektedir. 2017 yılında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği sergide 

göç konulu fotoğraflara yer verilmiştir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sanat Galerisi Ankara 

“Göç-men-lik” Fotoğraf Sergisi, 2017. 

Günümüz modern çağında halen süregelen göç,  konusu olarak plastik sanatların birçok alanında 

ele alınmaktadır. Malzeme ne olursa olsun, yansıtılmak ve dikkat çekilmek istenen konu aynı, izlenen 

yöntemler farklıdır. Dokuma ve tekstil alanında da sanatçılar işledikleri desen ve renklerle konuyu 

izleyiciye aktarmaktadırlar (Şekil5). 2017 yılında Tekstil yoluyla göçü izleme seminerinde bir ortak 

çalışma ortaya koyan Elisa van Joolen ve Vincent Vulsma, dokumalarla göç konusunu işlemişlerdir. 

 

Şekil 5. Tekstil yoluyla göçü izleme seminerinde Elisa van Joolen ve Vincent Vulsma ortak 

çalışmaları,2017. 

Göç kavramı her dönemde görülen ve hareketliliği ifade eden dinamik bir yapıya sahip olma 

özelliği taşımaktadır. Göç olgusunun daha açık bir şekilde ifade edilebilmesi için hem malzeme hem de 

sergilenme açısından bir ironi kurulmaktadır. Her ne kadar göç sürecinde kullanım açısından en pratik, 

hafif ve taşıması kolay olan objeler tercih ediliyor olsa da, bu konunun yansıtılması veya ifade 

edilmesinde, farklı malzemeler kullanılabilmektedir. Seramik sanatçısı Sevinç Köseoğlu Ulubatlı 2021 

yılında düzenlediği Seramik Enstalasyonu ve Video Sergisi’nde göç konusunu ele almıştır (Şekil 6). 

Seramik malzeme ile şekillendirdiği çok sayıda parçayı deniz kıyısına bırakarak göç yolculuklarına bir 

göndermede bulunmuştur. Sanatçı; çalışmalarını;  

“Bireyleri temsil eden seramik objelerin toplumsal bir göçün mağdurları olarak temsil 

edildiği çalışmalarda, bilmedikleri bir coğrafyada yol kateden topluluğun yaşadığı 
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endişe dolu, kimi zaman yorgunluk, yalnızlık, savrulmuşluk, bezginlik varken kimi 

zaman da sadakat, dayanışma ve arayış gibi kavramlarla beraber umuda yolculuk 

anlatılmaya çalışılmıştır. İnsanların bulundukları yerlerden ayrılarak başka 

coğrafyalara hareketleri daha iyi yaşam şartlarını arama niyetiyle olsa da daha önce 

hiç ayak basmadıkları bilinmez diyarlarda genelde karşılaştıkları aradıklarından çok 

uzaktır. Acı, özlem, ayrılık, gözyaşı, keder ve hatta bir daha görememe, dönememe ve 

buluşamamadır. Dünyanın ekonomik, sosyolojik, insan hakları, hukuk ve siyaset 

açısından en önemli güncel ortak sorunu olan göç, sergi kapsamında toplumsal 

farkındalık oluşturma amacıyla ele alınmıştır. Bireyleri temsil eden sanat objeleri 

toplumsal bir göçün mağduru olarak temsil edilmiştir” 

şeklinde ifade etmektedir (http://www.artsonlinegallery.com/exhibition/sevinc-

koseoglu-ulubatli-goc-migration-kisisel-seramik-enstalasyon-ve-video-sergisi-solo-

ceramic-installation-video-exhibition/) 

 

Şekil 6. Sevinç Köseoğlu Ulubatlı “Göç”, Seramik Enstalasyon ve Video Sergisinden bir kesit, 2021. 

http://www.artsonlinegallery.com/exhibition/sevinc-koseoglu-ulubatli-goc-migration-kisisel-seramik-

enstalasyon-ve-video-sergisi-solo-ceramic-installation-video-exhibition/ 

Sanat ve kültür yaklaşımlarında göç eksenli bakış açıları, aslında günümüzde içinde bulunulan 

kültürel çeşitlilik durumunu açıkça ifade etmekte, buna bağlı olarak göçün nedenlerini, olası sürecini ve 

sonuçlarını büyük ölçüde etkilemektedir (Ekici ve Tuncel, 2015, 13). Buna bağlı olarak da sanatı ve 

kültürü etkisi altına almaktadır.  

SONUÇ 

Sanat ve kültürün zamansallıktan bağımsız bir şekilde ele alındığında, iletişim ve etkileşimin en 

önemli unsur olduğu apaçık ortadadır. Bu etkileşimin temelinde yatan nedenlerin başında ise, göç olgusu 

yatmaktadır. Göçün toplumlararası bir hareket olduğu düşünüldüğünde, birçok bileşenin bir araya 

gelmesiyle yeni toplumsal yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu durum da göçün kültürler üzerindeki rolünü 

ispatlamaktadır. Göçün nedenleri ne olursa olsun, sürecin seyri sonucun belirleyicisidir. Göç 

hareketliliğindeki artış devam ettikçe, kültürel yenlileşmelerin de aynı hızda artacağı söylenebilir. 

Günümüzde yerel ve yöresel birikimlerin yayılım göstermesinin ve küreselleşmenin sadece teknolojik 

değil, göçlerle birlikte kültürel açıdan da çeşitlendiği gözlemlenmiştir. 
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Özet 

Sabah kalktığımızda televizyonumuzu açtığımızda,  günlük haberleri okumak için internete 

girdiğimizde ya da günlük gazeteleri karıştırdığımızda; “Komşularının ihbarı sonucu anne ve babası 

tarafından işkence gören üç yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.”, ya da “ Kısa bir süre önce evlenen 

20 yaşındaki genç kadın, kocası tarafından öldürüldü.” haberlerini dinlemekte ya da okumaktayız. 

Dünya nüfusunun %49,7’si kadın nüfusundan oluşmaktadır ve her 100 kadına karşılık 101.7 erkek 

nüfusu karşılık gelmektedir. Dünyada her üç kadından biri de hayatının bir döneminde babası, kardeşi 

ve/veya eşi tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Ayrıca, dünyada yaşayan kadınların % 30’u 

Türkiye’de ise kadınların %29,6’sı eşlerinden şiddet görmektedir. Bu çalışmada günümüzde giderek 

atmakta olan ve aile içinde genellikle; erkekten kadına, erkekten çocuğa ve kadından çocuğa gösterilen 

şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Aile, Kadına yönelik şiddet, Çocuğa yönelik şiddet 

GİRİŞ 

Şiddet Nedir?             

             Sabah kalktığımızda televizyonumuzu açtığımızda,  günlük haberleri okumak için internete 

girdiğimizde ya da günlük gazeteleri karıştırdığımızda; “Komşularının ihbarı sonucu anne ve babası 

tarafından işkence gören üç yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.”, ya da “ Kısa bir süre önce evlenen 

20 yaşındaki genç kadın, kocası tarafından öldürüldü.” haberlerini dinlemekte ya da okumaktayız. 

 Dünya nüfusunun %49,7’si kadın nüfusundan oluşmaktadır ve her 100 kadına karşılık 101.7 

erkek nüfusu karşılık gelmektedir. Dünyada her üç kadından biri de hayatının bir döneminde babası, 

kardeşi ve/veya eşi tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Dünyada yaşayan kadınların % 30’u, 

Türkiye’de ise  kadınların %29,6’sı eşlerinden şiddet görmektedir. 

 2002 Yılında Worldwatch Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre;  dünyada en fazla 

şiddete uğrayan kadınların; %58 oran ile Türk, %47 oran ile Bangladeş, %45 oran ile Etiyopya , %40 

oran ile Hindistan ve % 30 oran ile Mısır’lı kadınlar olduğu görülmüştür. Giderek ülkemiz OECD 

ülkeleri arasında, kadına karşı şiddetin en yaygın olduğu ülke konumuna gelmiştir. 2021 Küresel 

Cinsiyet Eşitsizliği Raporuna göre ise ülkemiz de 2016 yılında kadınların %53’ü şiddet görürken 2020 

yılında ise bu oran %66’ya yükseldi. Görüldüğü gibi kadınlara yönelik şiddet, giderek azalacağına, 

giderek artmaktadır.  

Ayrıca, TÜİK Verilerine göre Türkiye’de son yıllarda çocuklara karşı cinsel istismar 

vakalarında da artış yaşandığı görülmektedir. Güvenlik birimlerine 2015 yılnda 226 bin civarında çocuk 

getirilirken, bu sayının 2019 yılında ise 236 bin çocuk olduğu görülmüştür. Mağdur olarak getirilen 100 

çocuktan 15’i ise cinsel şiddete maruz kalmış çocuklar olduğu görülmektedir. Sivil Toplum Örgütlerinin 

tespitine göre; son on yılda 3000’den fazla kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2012 Yılında sadece 

139 bin kadın güvenlik birimlerinde koruma talep ederken, 2020 yılında ise bu oran %114 artış 

göstererek 339 bin 792 sayıya  yükselmiştir.  

Saldırganlık; genel olarak diğerine ya da kendine zarar verme amacını içeren duygu, düşünce 

ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır.  Şiddet ise insanda doğal olarak var olduğu düşünülen 

saldırganlık eğiliminin bireysel ve toplumsal boyutta, diğerine zarar verecek biçimde dışa vurulmasıdır. 
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Diğer bir deyişle; öfke, kin, nefret ve düşmanlık gibi duyguların birtakım faktörlerin etkisiyle eyleme 

dönüşmesidir. Kısaca, en genel anlamda şiddet, saldırganlıkla ilgili bir davranış biçimidir. 

 Vurma, yaralanma, darp etme gibi fiziksel anlamlar yüklenen şiddet; başkalarına yönelik 

olabileceği gibi, kişinin kendine yönelik yani bireysel şiddet olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

toplumsal, siyasal ve  ekonomik alanlarda topluma yönelik şiddet eylemleri de görülmektedir. 

 Berksun’a (2011) göre şiddet; bir kişiye güç ve baskı uygulama, istediği bir şeyi şiddeti araç 

olarak  kullanarak yapmak ya da yaptırmak şeklinde tanımlanırken, şiddet uygulama eylemleri ise 

zorlama, saldırı, kaba kuvvet, bedensel ve duygusal anlamda acı çektirme, işkence yapma, vurma ve 

yaralama olarak belirtilmektedir. 

 Hukuksal bakımdan şiddet ise; kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, kişinin 

onurunu kırmak, huzura son vermek, birinin haklarını çiğnemek,  hırpalamak, incitmek ve zor 

kullanmak  biçiminde görülmektedir. 

 Dolayısıyla şiddet; bireysel örneğin; annenin çocuğunu dövmesi; toplumsal örneğin; terör 

olayları; fiziksel örneğin; bir kişiyi yaralama ve sözel örneğin; birine hakaret etme; sözel olmayan 

örneğin; annenin çocuğundan sevgiyi esirgeme davranışları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Levinson (1988) tarafından, çocuklara yönelik şiddete ilişkin kültürler  arası bir çalışmada da küçük 

ölçekli ve kırsal yerleşim biçimine sahip doksan toplumun %74’ün de  çocuklara yönelik fiziksel cezanın 

örneğin; vurmak, dövmek, sopayla dövmek, çimdiklemek ve benzeri şiddet uygulandığı görülmüştür. 

 Aile İçi Şiddet 

Ailede şiddet; kadın, çocuk ve erkeğe yönelik olarak üç türlü olarak çıktığı görülmektedir. 

Erkekten kadına, kadından çocuğa, erkekten çocuğa, kadından erkeğe bazen de çocuklardan anne ve 

babalara yönelik olarak aile içinde şiddet gözlenebilmektedir. Ancak, genellikle, aile içi şiddetin yönü 

kadına ve çocuğa yöneliktir. 

 Aile içi şiddet, aile içi etkileşimler  sırasında ortaya çıkan saldırganlığın fiziksel, sözel ve 

duygusal olarak aileyi oluşturan bireylerin birbirine gösterdiği davranışlar olarak düşünülmelidir. 

Ancak, aile içi şiddetten en çok etkilenen tarafın çocuklar olduğu da unutulmamalıdır. 

Çocuğa yönelik şiddet, bir başka deyişle çocuk istismarı  aile içi şiddetin en yaygın olanıdır 

(Saunders, Q Brien ve Dana, 1997). Aile içinde çocuğa yönelik şiddet, çocukta fiziksel yaralanmalara 

yol açtığı gibi, çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve kişisel işlevleri üzerinde olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Hatta bir araştırma sonucunda; ailede çocuğa uygulanan şiddet, çocuğun tüm  kalıtımsal 

hastalıklarının toplamından daha fazla  çocuğun yaşamına zarar verdiği belirtilmektedir (Nicolson ve 

Wilson, 2004). 

Çocuğun aile içinde şiddete uğramasında önemli rol oynayan saldırganlık ve şiddetin kaynağına 

ilişkin çeşitli görüş ve kuramlar ileri sürülmüştür. Bu görüş ve kuramları genel olarak iki grup altında 

inceleyebiliriz. 

Birinci gruba göre saldırganlık, doğuştan gelmektedir ve içgüdüseldir. İkinci gruba göre ise 

saldırganlık,  taklit ve model alma yolu ile öğrenilmektedir (Başal, 2018). 

Saldırganlığın içgüdüsel olduğunu savunan Freud, insanda var olan yaşam içgüdüsü ve ölüm 

içgüdüsünden söz etmektedir. İnsanda var olan bu iki içgüdü yani yaşam içgüdüsü (eros) ve  ölüm 

içgüdüsü (thanatos), bireyde sürekli bir psikolojik çatışma oluşturmaktadır. Dolayısıyla, insanın kendine 

zarar verebilecek şekilde yönlenmiş olan ölüm arzusu, daha sonra dış dünyaya ve diğer insanlara 

yönelmektedir. Böylece anne ve babalar, kendi çocukluklarında maruz kaldıkları şiddet yöntemleri ile 

kendi çocuklarını da istismar etmektedirler. Ayrıca anne ve babalar, çocuklarını istismar ettiklerini haklı 

görmekte ve uyguladıkları şiddetin, çocuğun iyiliği için olduğunu söylemektedirler (Gelles ve Cornell, 

1990). 

Genellikle çocuklarına şiddet uygulayan anne ve babaların; çocuk gelişim ve psikolojisi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olamama, çocuğun gelişim ve yeterliliklerini görememe ve görmezden 
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gelme ve çocuklarından yaşının üstünde görev ve sorumluluklar bekleme, en önemlisi de , çocuklarına 

karşı koşulsuz kabul ve sevgi gösterememe gibi  özellik ve düşünceleri   bulunmaktadır.  

Ayrıca, çocuklarına yeterli anne ve babalık gösterebilmek için gerekli  bilgi ve becerilere sahip 

olmadıkları ve anne babalık görevlerinde yetersiz oldukları, ancak, buna rağmen iyi anne baba oldukları 

duygularına sahip oldukları görülmektedir. Nitekim bazı araştırma sonuçları da bunu desteklemektedir. 

Justice ve Justice’nin (1973) yapmış olduğu bir araştırma da;  anne ve babaların genel olarak,  çocuk 

gelişimi hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve farklı yaş grubundaki çocukların dönemsel özelliklerine 

göre neye ihtiyaçları bulunduğu konusunda da bilgileri olmadığı saptanmıştır. Yine, çocukla iletişimleri 

sırasında çocuğa nasıl tepki vermeleri hakkında sağlıklı bilgiye sahip olmadıkları gibi, yanlış bilgilere 

de sahip oldukları görülmüştür. 

Genellikle çocuklarını fiziksel istismar eden anne ve babaların, düşük benlik saygısına sahip 

oldukları yani kendilerine saygısı olmayan insanlar oldukları belirlenmiştir (İsmen, 1999). Ayrıca düşük 

benlik saygısına sahip olan anne ve babaların; düşük benlik saygısına sahip ve  kendisine saygısı 

olmayan çocuklar, dolayısıyla geleceğin bireylerini yetiştirmektedirler. 

Bağlılık Teorisine göre, çocuk ve anneler arasındaki ilişkiler çok önemlidir ve bu ilk ilişkilerin 

niteliği, daha sonraki ilişkilerin prototipi olmaktadır. Bebek; dünyaya geldikten sonra, kendisine bakan, 

onun ihtiyaçlarını karşılayan ve bunları sevgiyle yapan anneye ya da anne yerine geçen kişiye 

bağlanmaktadır. Bu ilişki sırasında bebek, ben ve başkası kavramlarını geliştirmekte ve gelecekteki 

ilişkiler hakkında bazı beklentiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu ilişki modeli, bebeğin daha sonra ki 

yaşamında kuracağı ilişkilere rehberlik etmektedir. 

Eğer anne, bebeğin bu ilk ihtiyaçların, örneğin; bebeğin beslenme, temizlik ve uyku gibi temel 

ihtiyaçlarını her zaman sevgi ve ilgi ile yaparsa ve davranışlarında tutarlılık  gösterirse, bebek de anneye 

ve daha sonra diğer insanlara karşı bir güven duygusu oluşmakta ve bebeğin gelecekte bir birey olarak 

diğer insanlara yönelik olumlu ve tutarlı davranışları üzerinde rol oynamaktadır. 

Eğer, bu ilk ihtiyaçların karşılanması sırasında anne ile çocuk arasında kötü bir ilişki kurulursa, 

örneğin; anne, bebeğinin ihtiyaçlarını sevgi ile zamanında karşılamazsa, ona kötü muamele gösterirse, 

bu ilk gösterilen davranışların izleri, çocuğun daha sonra ki ilişkilerinde görülmekte olup, onun diğer 

insanlara yönelik davranışlarını da olumsuz etkilemektedir. 

Sosyal Öğrenme Kuramının temsilcisi Bandura’da da çocukta ilk davranışların oluşmasında 

model alma ve taklidin önemini vurgulamaktadır. Çocuğun ilk model aldığı kişiler de onun anne ve 

babasıdır. Çocuk neyi gözlerse aynı davranışlara kendi davranış repertuarında yer vermektedir. 

Ailede çocuğa yönelik şiddete ilişkin risk faktörleri şunlardır: Anne ve babaya ilişkin özellikler: 

Anne ve babanın saldırgan tepkilerini kontrol edememe, baskın olma, düşük benlik saygısı, depresyon, 

alkol ve madde kullanımı,  çocukken kendisinin de şiddete maruz kalması, çocukken fiziksel şiddeti 

gözleme, çok küçük yaşta ergenlik döneminde anne ve baba olma, çocuğunu kontrol etmede yetersizlik, 

ev yönetimi konusunda beceriksizlik, çocuk gelişimi konusunda yetersiz bilgiye sahip olma, anne ve 

babalık görevlerinin tümünü, sadece ebeveynlerden birinin üstlenmesi, öfke ve kızgınlıkla başa 

çıkamama, suça ve/veya intihar girişimine eğilimli olmak ve kronik bir hastalığa sahip olmak gibi. 

Kısaca davranış stratejilerinde yetersizlik olarak düşünebiliriz. 

Çocuğa yönelik özellikler: Anne ve/veya babası tarafından istenmeyen bir çocuk olmak, 

fiziksel-gelişimsel bozukluk ve hastalık, erken doğum, anne ve babanın  çocuklarını fiziksel olarak 

problem yaşadıkları kendi  anne ve babalarına benzetmesi, üvey  çocuk olmak, çok sık ağlayan ve güç 

susturulan bir çocuğa sahip olmak, 

Ev ortamına ilişkin faktörler: Düşük gelir düzeyine sahip olmak, tek ebeveynli  aileler, çok 

sayıda çocuk sahibi olmak, kalabalık aile ortamı, 

Sosya-kültürel problemlere ilişkin faktörler: Yoksulluk, medyada gözlenen şiddet, çocuk 

eğitiminde cinsiyete ilişkin streotipler, şiddete toleranslı bakış açısı ve fiziksel cezanın kabul ve uygun 

görülmesi. 
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Stress faktörleri: Boşanma, yakın bir aile büyüğünün ölümü, sevilen birinin kaybı, iş bulamama 

ve iş kaybı, yeni bir bebeğin dünyaya gelmesi, aile ile birlikte yaşayan bir yakının varlığı ve  ailede bazı 

nedenlerden dolayı birden ortaya çıkan ekonomik problemlerin oluşması. 

Bu faktörlerden biri ya da birkaçının  bir araya gelmesi şiddet nedenleri olabilmektedir (Justice 

ve Justice, 1990). 

Yine hamileliği döneminde eşlerinden şiddet gören ve doğmamış bebeğe karşı kızgınlığın 

bulunduğu durumlarda örneğin; evlilik dışı çocuk sahibi olmak, planlanmamış çocuk sahibi olmak, 

istenmeyen bir evlilik sonucu çocuk sahibi olmak  da bebeğe  ve çocuğa yönelik şiddeti ve dozunu 

arttırmaktadır (Camphell ve arkadaşları, 1997). 

Ayrıca, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı, anne ve bebek arasındaki bağlılığı kesintiye 

uğratabileceğinden, bebeğe ve çocuğa yönelik şiddet  üzerinde de etkisi olabileceğini düşündürmektedir. 

Ankara’da yapılan bir çalışma sonucunda; 16-26 yaş arası genç annelerin büyük çoğunluğu, 

çocuklarına şiddet uyguladığı ve onları ihmal ettikleri saptanmıştır. Ayrıca, eşler arasındaki geçimsizlik 

ve eşlerinden şiddet görmeleri de annelerin çocuklarına şiddet uygulamasında önemli bir faktör olduğu 

belirlenmiştir (Bulut, 2000). 

Başal (2010) tarafından üniversiteye devam eden 99 kız, 28 erkek olmak üzere toplam 127  

üniversite öğrencisinden oluşan araştırma grubunda; kız öğrencilerin % 34’ü ve erkek öğrencilerin % 

43’ü anne ve babalarından şiddet gördüklerini belirtmişlerdir.  Şiddet gören toplam kız öğrencilerin % 

79’u sözel şiddet, % 56’sı fiziksel şiddet ve % 29’u psikolojik şiddet gördüklerini; şiddet gören erkek 

öğrencilerin ise % 100’ü sözel şiddet, % 92’si fiziksel şiddet ve % 42’si de psikolojik şiddet gördüklerini  

ifade etmişlerdir. 

Özellikle ülkemizde köyden şehire göç, kalabalık ailelerden çekirdek aileye geçiş, aile 

bağlarının zayıflaması, zorunlu olarak çocukların erken yaşta çalışmaya başlaması, göç sonucunda 

şehirde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve ailede özellikle çocuklarda ortaya çıkmaya başlayan sosyal 

değişim, çocukların anne ve babalarından eğitim düzeylerinin daha yüksek olması nedeniyle yaşanan 

çatışmalar, şehirde yaşanmaya başlayan sosyal değişimin sonucunda geleneksel aile değerlerinin 

değişmesi, aile içi şiddetin ortaya çıkmasına neden olabileceğini düşündürmektedir.   

          Çocuğa  ve Kadına Yönelik Şiddetin Ön Koşulları ve  Önleme 

Öncelikle çocuğa ve kadına yönelik şiddetin normal bir davranış olduğu anlayışına sahip anne 

ve babaların bu düşüncelerinden uzaklaştırılması gerekmektedir. “O benim çocuğum, hem severim hem 

döverim.” Ya da “Eşimin beni kıskandığı için  dövmesi, beni sevdiğini gösterir.” gibi  toplumumuzda 

zaman zaman gözlediğimiz kadın ve erkekler arasında var olan bu düşünce ve davranışların değişmesi 

gerekmektedir.  

Hatta eşleri tarafından dövülen bazı kadınlar dayağı gelenek ve göreneklerin eşine tanıdığı bir 

hak olarak görmekte ve bu davranışın, eşleri tarafından kendilerine gösterilen ilginin, sevginin ve 

korumanın bir göstergesi olarak görmektedirler. Köknel’e (1996) göre, eşlerini döven erkeklerin, 

cinselliği de içeren saldırgan dürtülerini denetleyemeyen, kişiliği yeterince gelişmemiş, eğitim ve 

öğretim düzeyi düşük, ekonomik ve kültürel yetersizlik içinde yetişmiş, alkol kullanan hatta madde 

bağımlılığı ve ruhsal rahatsızlıkları olan insanlar oldukları görülmektedir.  

Yine Köknel’e (1996) göre; eşleri tarafından dövülen kadınların çoğunun, kendi aile ortamında 

gördükleri şiddet sonucu, küçük yaşta şiddetten kurtulmak amacıyla evden kaçıp evlenen ya da erken 

yaşta evlenmeyi tercih eden ve ilk evliliğin ilk yıllarından itibaren dayak yemeye başlayan ve yedikleri 

bu dayak yüzünden bedensel ve duygusal yaralar taşıyan ve içinde bulundukları olumsuz koşulları da 

değiştirecek yol ve yöntemi bulabilecek eğitim ve ekonomik güçlülüğe sahip olamayan kişiler olduğu 

görülmektedir. 

Ayrıca,  toplumun bazı kesimlerinde dayağın doğal karşılanması ve kitle iletişim araçları 

aracılığı ile, özellikle televizyon ve gazetelerde ünlü kişilerin, bu doğrultuda mesajlar vermeleri, hatta 

uygulamaları ve görsel olarak bu görüntülerin izlenmesi, dayak gibi saldırgan davranışların ve şiddet 
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eylemlerinin  ortaya çıkmasına  neden olmaktadır. Özellikle, bu görüntüleri izleyen çocuk ve 

gençler,  zihinsel kapasitesi daha vasat olan yetişkinler ve suça eğilimli kişiler bu görüntülerden daha 

fazla etkilenmekte ve kendilerine de görsel olarak sunulmuş olmasından dolayı gördükleri ya da 

izlediklerinin “normalmiş” gibi algılanmasına ve zor da kaldıkları zamanda kendilerinin de 

başvurabilecekleri bir yöntem ve bir davranış biçimi kanısını uyandırmaktadır. Bu nedenle televizyonda 

yer alan dizilerde ve haber programlarında veya benzer programlarda bu tür konulara ve görüntülere yer 

verilmemesi gerekmektedir. Kısaca sürekli bu görüntülerin izleniyor olması özellikle çocuklar ve 

gençler tarafından normalleştirilmektedir. 

Ayrıca toplumumuzda, özellikle, aile içinde çocuklara uygulanan dayak cezası uygulamasının 

kültürel olarak kabul edilebilir düşüncesinin varlığı da artık değişmesi gerekmektedir. Aksi halde aile 

içi şiddeti önlemek mümkün olamayacak ve yetişmekte olan çocuk ve gençlerin de bu durumdan 

olumsuz etkilenmesi de engellenemeyecektir.  

Eğer bir erkek, kendi fiziksel gücünün üstünlüğünü kullanarak, sadece kendi ihtiyaçlarını, eşinin 

ve çocuklarının üstüne yerleştiriyorsa, artık, kadın ve çocuk marjinalleşmekte ve bir nesne haline  

gelmektedir. Böyle bir aile ortamında bir erkek, kendi fiziksel gücünün üstünlüğünü kullanarak eşi ve 

çocuğu üzerinde şiddete başvurabilecektir.  

Dolayısıyla çocuk ve kadın, kendi duygu ve ihtiyaçlarına sahip olamamaya, kendini güçsüz 

hissetmeye ve  kısaca, “ben” e sahip olmamaya yöneltilmekte ve benlik eksikliği yaşamaya 

başlamaktadır. Bunun sonucunda davranış problemleri yaşayan, ruh sağlığı bozulmuş annelerin ve 

çocukların sayıları giderek artacaktır. Böylece “mutsuz aileler - mutsuz anneler - mutsuz çocuklar” 

döngüsü sürekli devam edecektir. 

Genellikle çocuğunu döven bir baba ve bir anne, çocuğunun “dayakla adam olacağını” 

sanmaktadır, Oysa, fiziksel ya da sözel şiddet gören bir çocuk; yediği dayağın acısını ve duyduğu 

kızgınlık, öfke, kin ve nefreti, başka bir yerde başka bir zamanda kendisinden daha güçsüz olana şiddet 

kullanarak yansıtmaktadır. O da artık şiddet uygulayan bir yetişkin olma yolunda ilerleyecektir. Ayrıca 

onu döven anne babasına karşı da düşmanlık duymaya başlayacaktır. Sevgi ve öfke duyma duyguları 

arasında gidip gelen, ikilemli duygular yaşayan bir birey olacaktır. 

 Hitler’in “Kavgam” adlı kitabını inceleyen ve alıntılar yapan Miller, çocukluk çağında Hitler’in 

anne babası ve dört kardeşiyle iki  odalı bodrum katında yaşadığını; babası tarafından köpek gibi ıslıkla 

çağrıldığını, babası ve üvey babası tarafından kamçıyla dövüldüğünü ve on bir yaşında evden kaçtığını 

belirtiyor. 

 Çocukken babasından çok dayak yediğini, zamanla dayağın verdiği acılara duyarsız, sessiz 

kaldığını anlatan Hitler, gurur ve övgüyle söz ettiği çocukluk çağının etkisiyle Alman Ulusuna ve 

gençlere saldırganlık ve şiddet içeren mesajlar vermiş, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasıyla dünyaya 

“şiddet çağı” yaşatmıştır (Köknel, 1996, ss.149). 

Araştırmalar, ailesinde şiddet gören ergenlerin, genelde saldırganlık düzeylerinin  de yüksek 

olduğunu göstermektedir (McWhirter ve Benedict, 1999). 

Aile; aralarında evlilik, kan ve çocuk bağları olan, aynı çatı altında yaşayan, ortak gelir paylaşan, 

benzer görgü değer ve inançlara sahip olan , birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde olan insanlardan 

oluşan en küçük toplumsal kurumdur (Köknel,1993). 

İşlevsel olarak aile çeşitleri; sağlıklı ve sağlıksız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Dönmezer, 

1999). 

Sağlıklı Aile Ortamı 

 Sağlıklı ailede; aileyi oluşturan bireyler arasında yani anne baba ve çocuklar arasında olumlu 

bir iletişim ve diyalog bulunmalıdır. Anne ve babalar sözlü ve sözsüz iletişimleri sırasında duygu ve  

düşüncelerini birbirlerine karşıt değil, birbirlerinin tamamlayıcısı olarak çocuklara göstermelidirler. 
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  Sağlıklı ailede koşulsuz bir sevgi olmalıdır. Koşulsuz sevmek; sevdiği insanın her düşünce ve 

davranışını onaylamak ya da onunla ilgilenmek değildir. Koşulsuz seven kişi, sevdiği insanla sürekli 

ilişki  içindedir. Bu kişi çocuğu olabilir, eşi olabilir, annesi babası ya da kardeşi olabilir. Koşulsuz seven 

kişi; onunla konuşur, onu dinler, ona sorular sorar, onu anlamaya çalışır. Sevgisini gösterdiği gibi 

kızgınlığını da  belli eder, yanlışlarını gösterir. Davranışlarını sevmeyebilir ama, onu sevmeyi ve 

desteklemeyi sürdürür. Koşulsuz sevgi gören kişinin, gördüğü koşulsuz sevgiden dolayı, kendine olan 

güveni artar ve onun yardımlaşma ve işbirliği yapma isteğini arttırmakla birlikte içsel denetimini de 

arttırır. 

Sağlıklı ailede, ailenin her üyesinin ve her çocuğun bir kişiliği olduğu bilinmektedir. Ailede her 

çocuk, dünyaya gelirken getirmiş olduğu potansiyeli ile kabul edilir. Çocuğun doğuştan getirdiği bu 

potansiyelin ya da gizil gücün sonuna kadar gelişmesi için, anne baba ve diğer yetişkinler çaba gösterir 

ve uygun ortamlar hazırlarlar.  

Karşılıklı bir etkileşimde etkin dinleme çok önemlidir. Etkin Dinleme;  karşımızdakinin 

anlattıklarını, onun kullandığı sözcüklerle geri ileterek, onu anladığımızı ve söylediklerini işittiğimizi 

ona ifade etmemiz açısından çok önemlidir. Etkin dinlemeyi  başaran kişi kendini karşısındakinin yerine 

koymakta yani empati kurmaktadır. Aileyi oluşturan üyelerin empati kurması çok önemlidir.  

Kısaca empati kurmak, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak onun duygularını 

anlamaktır. Empati kurulan kişi ile aynı duyguları paylaşmak gerekli değildir, ancak, onun duygularını 

anlayabilme ve hissedebilmek  önemlidir. Eğer eşlerine ve çocuklarına şiddet uygulayan kişiler, 

uyguladıkları şiddetin sonucunda, onların duygularını anlayabilselerdi, verdikleri fiziksel açıdan ziyade 

onların kırılganlıklarının, değersizlik duygularının, kişilik ve onurlarının zedelenmelerini 

hissedebilselerdi, sanıyorum ki bir daha şiddete başvurmazlardı. 

Bazı çocuk yetiştirme modellerinde, anne babalar ve öğretmenler çocukların sosyal davranışları 

edinimi sırasında “hissettirme” yöntemi uygulamaktadırlar. Örneğin; küçük bir çocuk arkadaşına 

vurduğu zaman, annesi ve/veya öğretmeni tarafından kendisine, “arkadaşının canının çok yandığını, 

arkadaşı vurduğu için çok üzüldüğünü, eğer arkadaşı tarafından kendisine vurulsaydı, onun da canının 

çok yanacağı ve bu üzüntüyü hissedeceği” anlatılmaya çalışılır. Böylece çocuğun, empatik 

davranabilme becerisi arttırılır ve empatik davranabilme öğretilmeye çalışılır. Arkadaşına vuran bir 

çocuğa, sadece vurduğu arkadaşından  özür dilemesini istediğimizde, çocuk için özür dilemek hem soyut 

bir kavram olduğu için hem de  özür dilediği zaman yaptığı davranışın karşılığını ödediğini  ve düşünür 

ve tekrar aynı davranışı yineleme olasılığı artmaktadır.    

Empatik davranış ile saldırgan davranışlar arasındaki ilişkiyi  araştıran araştırma sonuçlarına 

göre; empatik düzeyi daha düşük kişilerin saldırgan davranışlarının daha yüksek olduğu görülmüştür 

(Rehber, 2007; Topçu, 2008; Kaukiainen ve arkadaşları, 1999; Derman Taner, 2010).  

Şiddete uğramış bir çocuk ve kadını tedavi etmek ve terapi yapmak oldukça zor bir süreçtir. 

Tedavi ve terapi süreci boyunca, çocuk ve kadını; fiziksel, duygusal, ve sosyal anlamda güçlendirseniz 

bile, tedavi ve terapi sürecinden sonra yine döneceği aynı aile ortamıdır. Dolayısıyla, şiddet yaşanan 

ailelerdeki tüm bireylerin terapiye alınması ve bu olumsuz sürecin üstesinden beraberce gelmelerinin 

sağlanması gerekmektedir.  

Aile terapisinin etkili olması için yeterli sayıda ve alanında uzman doktor, psikiyatrist, psikolog, 

eğitim ve sosyal uzmanları  gerektirmektedir. Dolayısıyla, şiddet yaşamış  ve örselenmiş aile  ve çocuğa 

terapi süreci oldukça zaman alıcı ve pahalı bir süreçtir. Bu nedenle, aile içinde şiddet olgusu 

yaşanmadan, problem ortaya çıkmadan önleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarındaki matematik öğrenme alanı 

sorularına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç kapsamında 

gerçekleştirilen araştırmanın yöntemini nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni 

oluşturmuştur. Araştırmanın katılımcıları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı 

illerindeki okullarda görev yapan matematik öğretmenleri (N=350) ve farklı okullarda öğrenim gören 

sekizinci sınıf öğrencilerinden (N=74) oluşmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 

görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formu, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenci ve 

öğretmenlere e-posta ve WhatsApp aracılığıyla ulaştırılmış ve elde edilen veriler, betimsel analiz 

yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin çok büyük bir bölümünün 

(%78), LGS sınavlarındaki matematik sorularının aşı derecede zor (Sorular öğrenci seviyesinin çok 

üzerindedir, çok çalışmış olsalar bile öğrencilerin çok büyük bir kısmı bu soruları çözemez.), ders 

programlarıyla uyumsuz (%81), sınav süresinin yetersiz olduğunu (%98,3) ve kapsam geçerliğinin 

(%93) istenen düzeyde olmadığını düşündüklerini göstermiştir. Bu görüşlere paralel olarak öğrencilerin 

önemli bir çoğunluğu, sınava hazırlık sürecinde birden fazla destek imkanına sahip olmalarına rağmen 

(dershaneye gitmek, özel ders almak, destekleme ve yetiştirme kursuna katılmak vb.) LGS matematik 

sorularını çözerken aşırı derecede zorlandıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca katılımcı öğrencilerin %71’i 

“Sınava daha fazla çalışmış olsaydım bile bu soruları yapamazdım.” görüşünü paylaşırken %94’ü de 

evet-kısmen düzeyinde sınavı aşırı derecede zor olarak değerlendirmişlerdir. Mevcut bulgular ışığında, 

gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, öğrenilmiş çaresizlik, zihniyet inançları, sınav kaygısı, LGS. 

STUDENT AND TEACHER'S OPINIONS ON LGS EXAM 

MATHEMATICS LEARNING FIELD QUESTIONS 

Abstract 
The aim of this research is to examine the opinions of teachers and students regarding the mathematics learning 

field questions in the High School Entrance System (LGS) exams. The method of the research carried out within 

the scope of this purpose was the case study design, one of the qualitative research approaches. The participants 

of the study consisted of mathematics teachers (N=350) working in schools in different provinces of Turkey in the 

2020-2021 academic year and eighth grade students (N=74) studying in different schools. Data were collected 

through interview forms developed by the researchers. The interview form was sent to the students and teachers 

who agreed to participate in the study via e-mail and WhatsApp, and the obtained data were analyzed using the 

descriptive analysis method. The findings of the study revealed that the majority of the teachers (78%) had 

extremely difficult math questions in the LGS exams (The questions are well above the student level, even if they 

worked hard, most of the students could not solve these questions.), incompatible with the curriculum (81%), 

showed that they thought that the exam duration was insufficient (98.3%) and the content validity (93%) was not 

at the desired level. In parallel with these views, a significant majority of the students reported that they had 

mailto:bayramerden14@gmail.com
mailto:sevilayyildiz@ibu.edu.tr
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extreme difficulties in solving LGS mathematics questions, although they had more than one support opportunity 

during the exam preparation process (going to private tutoring, taking private lessons, participating in support and 

training courses, etc.). In addition, 71% of the participating students said, "Even if I had studied more for the exam, 

I could not answer these questions." While sharing their opinion, 94% evaluated the exam at the yes-part level as 

extremely difficult. In the light of the present findings, recommendations for future work have been developed. 

Keywords: Mathematics, learned helplessness, mentality beliefs, test anxiety, LGS. 

GİRİŞ 

Modern dünyada etkin bir insan olarak yaşayabilmenin en temel becerilerinden biri olan 

matematik okuryazarlığının önemi Türkiye’de giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Matematik öğrenme 

alanı açısından uluslararası (PISA ve TIMSS) ve ulusal (ABİDE ve TMF-ÖBA) düzeyde 

gerçekleştirilen izleme araştırmaları incelendiğinde Türkiye’nin bu beceri alanında inişli çıkışlı bir 

başarı seyri gösterdiği ve bu nedenle de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “matematik seferberliği” 

sloganıyla bir dizi proje ve uygulama adımının hayata geçirilmek istendiği söylenebilir (Özer, 2022). 

Bakanlık, bu proje eşliğinde TÜBİTAK ve üniversiteler arasındaki iş birliğiyle matematik dersinin 

öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi 

küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamayı amaç edinmektedir. Ancak bu seferberliğin tam olarak 

karşılık bulabilmesi için matematik öğrenme alanına ilişkin öğrencilerin sınav kaygısı, öğrenilmiş 

çaresizlik (Dweck, 1975) sınavlara ilişkin zihniyet inançları (Boaler, 2015), öz yeterlilik algıları, 

beklenti (Eccles vd., 1983), hedef yönelimleri (Blackwell vd., 2007) ve duygu düzenlemelerinin 

(OECD, 2021) de dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında OECD (2021) tarafından 

gerçekleştirilen Sosyal Duygusal Beceriler Araştırması (Survey on Social and Emotional Skills, SESS) 

sonuçlarının da bu düşünceyi desteklediği ifade edilebilir (MEB, 2021). Sınav kaygısı, öğrenilmiş 

çaresizlik ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi boylamsal olarak inceleyen ve aralarındaki yüksek 

düzeyli ilişkiyi rapor eden araştırma sonuçları mevcuttur (Bandalos, Yates ve Thorndike-Christ, 1995; 

Fincham, Hokoda ve Sanders, 1989). Diğer yandan öğrenciler için sınav kaygısının sadece matematik 

öğrenme alanı için değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir sorun oluşturduğu tartışmasız bir olgu 

olarak varlığını giderek belirginleştirmektedir (Hill ve Wigfield, 1984). Matematik öğrenme alanı için 

bu durum çok daha kritik bir süreci ifade ediyor olabilir. Özellikle yüksek riskli tanılamaya ve 

yerleştirmeye dönük zor matematik sınavları, öğrencilerin matematik kaygısını ve bu yolla da 

matematiğe ilişkin öğrenilmiş çaresizlik inançlarını tetikliyor olabilir. Zor sınavlar, öğrencilerin 

nedensel yüklemelerini yani çok çalışmış olsam da yapamıyorum, inancının yerleşmesine ve bu yolla 

da öğrencilerin matematik öğrenme alanına dönük çaresiz odaklı açıklama tarzını benimsemelerine 

neden olabilir (Dweck, 2013; Seligman, 2020; Weiner, 2010). Nitekim kamuoyuna yansıyan şekliyle 

LGS sınavında yer alan matematik sorularının 8. sınıf öğrencilerinin beceri düzeylerinin çok üzerinde 

olduğuna ilişkin değerlendirmeler hakimdir (Ekinci ve Bal, 2019; Erden, 2020; Gültekin, 2018). Bu 

çerçevede, LGS sınavlarındaki matematik öğrenme alanı sorularının zorluk düzeylerine ilişkin öğrenci 

ve öğretmen görüşleri, matematik seferberliğinin doğru bir zemin ve yaklaşım üzerinde yürütülmesi 

açısından önem taşıyabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 

sınavlarındaki matematik öğrenme alanı sorularına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin 

incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıda yer alan beş soruya cevap aranmıştır. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin; 

1. LGS matematik öğrenme alanı testinin zorluk düzeyi hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2. LGS matematik öğrenme alanı testine ayrılan süre hakkındaki görüşleri nelerdir? 

Öğretmenlerin; 

3. LGS matematik öğrenme alanı testinin matematik dersi öğretim programı kazanımlarıyla 

uyumu hakkındaki görüşleri nelerdir?  

4. LGS matematik öğrenme alanı testinin kapsam geçerliği hakkındaki görüşleri nelerdir? 

Öğrencilerin; 
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5. LGS matematik öğrenme alanı testi ve matematik başarıları hakkındaki duygu ve düşünceleri 

nelerdir?  

YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın desenine, katılımcı gruplara, veri toplama aracına ve 

verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırma Deseni 

Bu çalışmada, sonuçların akademik olmayan gündelik bir dille yazılmasından dolayı geniş kitlelerin 

anlamasını sağlaması, geniş çaplı veri topluluğu içinde kaybolma tehlikesi olan ve aslında konunun 

anlaşılmasını sağlayacak olan özel verileri yakalaması, gerçekliği yansıtması, benzer durumları 

çalışacak olanlara bakış açısı sağlaması, tek bir araştırmacı ile de yürütülebilmesi, tahmin edilemeyen 

durumlar ya da veriler ile karşılaşma ihtimali gibi güçlü yönleri içinde barındırmasından (Nisbet ve 

Watt, 1984, akt; Cohen, Morison ve Manion, 2007, 256) dolayı nitel araştırma yaklaşımlarından durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın katılımcıları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerindeki 

okullarda görev yapan matematik öğretmenleri (N=350) ve farklı okullarda öğrenim gören sekizinci 

sınıf öğrencilerinden (N=74) oluşmuştur. Katılımcı öğretmenler, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

ile katılımcı öğrenciler ise ölçüt örnekleme (Ölçüt: LGS matematik öğrenme alanı testi için en az 2 farklı 

kaynaktan destek alma) yaklaşımına göre belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Çalışma gruplarının 

demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmen ve öğrencilerin demografik özellikleri 

 

 

Tablo 1 

incelendiğinde 

katılımcı öğretmen 

grubunun cinsiyet 

açısından dengeli, 

hizmet yılı açısından 

%90’a yakınının 5 

yıldan fazla mesleki 

deneyime sahip olduğu 

ve devlet okulunda 

çalıştıkları 

görülmektedir. 

Katılımcı öğrencilerin 

ise cinsiyet açısından 

dağılımları birbirlerine oldukça yakın ve yaş düzeyleri açısından da 8. sınıf öğrencilerinden beklenen 

yaş seviyelerine uygun olarak 13-14 yaş aralığında oldukları görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı  

Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, 

öğretmenler için kapalı [Örnek soru: 2021 LGS matematik öğrenme alanı testinin zorluk düzeyi nedir? 

Cevap: Aşırı derecede zor (Sorular öğrenci seviyesinin çok üzerindedir, çok çalışmış olsa bile 

öğrencilerin çok büyük bir kısmı bu soruları çözemez.), çok zor (Sorular çok zor ancak sıkı çalışan 

öğrencilerin önemli bir kısmı bu soruları çözebilir.), zor (Sorular zor ancak sıkı çalışan öğrenciler bu 

soruları çözebilir.), biraz zor (Orta düzey de çalışan öğrenciler bile bu soruları yapabilir.), kolay (Az 

çalışan öğrenciler bile bu soruları çözebilir.), çok kolay (Hiç çalışmayan öğrenciler bile bu soruları 

çözebilir.)] ve açık uçlu 6 soru; öğrenciler için açık ve kapalı uçlu 10 sorudan oluşan [Örnek soru: 2021 

Katılımcılar                Değişken   F          % 

Ö
ğ

re
tm

en
  
  

  
 Cinsiyet 

  Kadın  163 46,6 

  Erkek  187 53,4 

Hizmet Yılı 

  0-5 yıl  36 10,3 

  6-10 yıl  82 23,4 

  11-15 yıl   73 20,9 

  16-20 yıl  116 33,1 

  21 yıl ve üzeri  43 12,3 

Çalıştığı kurum 
  Özel   39 11,1 

  Devlet 311 88,9 

                                     TOPLAM 350 100 

Ö
ğ

re
n

ci
 Cinsiyet 

Kadın  39 52,7 

Erkek  35 47,3 

Yaş 

13 yaş                                        22 29,7 

14 yaş  50 67,6 

15 yaş     2  2,7 

TOPLAM  77 100 
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LGS sınavına daha fazla çalışmış olsaydınız (soru çözümü, destek alma vb.) daha başarılı 

olabileceğinize inanıyor musunuz? Evet/ Hayır/ Kısmen, Çünkü?] yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan görüşme formları araştırmaya katılmayı kabul 

eden ve gönüllü onam formunu dolduran öğrenci ve öğretmenlere e-posta ve WhatsApp aracılığıyla 

ulaştırılmış ve yine aynı yolla geri toplanmıştır.    

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler nitel araştırma yaklaşımının doğasına uygun olarak 

betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Betimsel analizde veriler, araştırma sorularının 

işaret ettiği tema/kategorilere göre düzenlenebileceği gibi gözlem ve görüşme süreçlerinde yer alan 

sorular göz önüne alınarak da çözümlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırma bulgularının 

raporlanması sürecinde katılımcı görüşleri; konun daha rahat anlaşılması, çarpıcı verilerin yansıtılması 

ve gerçekçi bir anlatım sağlanabilmesi için doğrudan alıntılar eşliğinde paylaşılmıştır. Son olarak 

araştırma sürecindeki etik kurallar gereğince öğretmen ve öğrencilere ait kişisel bilgiler paylaşılmamış, 

bunun yerine öğretmen ve öğrenci görüşleri kodlanarak paylaşılmıştır (Örneğin, kız öğrenci: K.Ö.1; 

erkek öğrenci: E.Ö.1; kadın öğretmen: K.1, erkek öğretmen: E.1). 

BULGULAR 

Katılımcı matematik öğretmenleri ve sekizinci sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 

sınavlarındaki matematik öğrenme alanı sorularına ilişkin görüşleri betimsel analiz yönteminin 

ilkelerine dikkat edilerek bu bölümde özet tablo ve doğrudan alıntılar eşliğinde paylaşılmıştır. 

Araştırmanın Birinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci sorusuna ilişkin olarak öğretmen ve öğrencilerin LGS matematik öğrenme 

alanı testinin zorluk düzeyi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu kapsamda ulaşılan sonuçlar Tablo 

2’de özet bilgiler şeklinde sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğretmen ve Öğrencilerin LGS Matematik Öğrenme Alanı Testinin Zorluk Düzeyi Hakkındaki 

Görüşleri 

Katılımcı Görüş Frekans (F) Yüzde (%) 

Öğretmen 

Aşırı derecede zor 274 78.2 

Çok zor 52 14.8 

Zor 23 0.6 

Biraz zor 1 0.2 

Kolay - - 

Çok Kolay - - 

Toplam 350 100 

Öğrenci 

Aşırı derecede zor 62 83.7 

Çok zor 8 11.2 

Zor 4 5.0 

Biraz zor - - 

Kolay - - 

Çok Kolay - - 

Toplam 74 100 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen ve öğrencilerin çok büyük bir oranı 2021 LGS matematik 

öğrenme alanı testinin aşırı derecede zor (Sorular öğrenci seviyesinin çok üzerindedir, çok çalışmış olsa 

bile öğrencilerin çok büyük bir kısmı bu soruları çözemez.) olduğunu bildirmişlerdir. Katılımcı 

öğretmen ve öğrencilerin hiçbiri sınavı kolay ya da çok kolay olarak nitelendirmemiştir. Ayrıca 

Öğretmen görüşlerine paralel olarak öğrencilerin önemli bir çoğunluğu, sınava hazırlık sürecinde 

“birden fazla destek imkanı”na sahip olmalarına rağmen (dershaneye gitmek, özel ders almak, 

destekleme ve yetiştirme kursuna katılmak vb.) LGS matematik sorularını çözerken aşırı-çok düzeyinde 

zorlandıklarını bildirmişlerdir (%94,6). Öğretmen ve öğrencilerin bu bağlamdaki görüşlerinin 

nedenlerine ilişkin katılımcı düşünceleri aşağıda sırasıyla ve doğrudan alıntılar eşliğinde paylaşılmıştır.  

Öğretmen Görüşleri 
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E.14= “Bu yaştaki öğrencileri bu kadar zorlamak anlamsız geliyor. Ayrıca yüzde onluk kısım için yüzde doksanlık 

kısmı matematikten soğutuyoruz. Bu haliyle yapabilecek öğrenci de matematikten soğuyor. Sadece bir sınav olması 

gerekmiyor ve en kısa zamanda bu yöntemden dönülmesi gerekiyor.” 

K.26= “Böyle merkezi sınavlarda MEB olsun ÖSYM olsun normalde öğrencinin stresini, heyecanını azaltan 4-5 

kolay soru bütün testlerin başına koyarlardı. Lakin MEB bu sınavda pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da 

sınıfta kaldı.” 

K.88= “LGS bu haliyle hatadan ibarettir. Zor soru sorarak öğrencileri seçmeye sıralamaya çalışmak kadar büyük 

yanlış olamaz. LGS sınavındaki "yeni nesil" denilen sorular öğrencileri matematikten uzaklaştırmaktan başka bir 

işe yaramayacaktır.” 

Öğrenci Görüşleri 

K.Ö.10= “Zordu geometri sorusu gibi soru bile vardı üniversite soruları ile yakındı. Benim gibi bir sürü kişi 

yapamamış. Pandemi sürecinde doğru düzgün eğitim görmediğimiz halde böyle zor sormalarını yanlış 

buluyorum.” 

E.Ö.17= “Çok zordu, bunun daha zoru yok. Canlı derslere, EBAlara ve özel olarak dershaneye gitmeme rağmen 

çok zordu. Biraz anlayış lazımdı çünkü canlı derslerden bir şeyler anlamak çok zor, kiminin ailesi Covid-19’dan 

dolayı okula gitmesine izin vermiyordu ve bu işleri daha da zorlaştırıyor. Emeklerimiz bu sorular sayesinde boşa 

gitti. Bu soruları değil öğrenciler öğretmenler bile çözemedi. Bravo ne kadar kolay bir LGS'ydi (!)” 

K.Ö.22= “Birazda kolay olmasını isterdim çünkü soruların zorluk seviyesi çok yüksekti çözdüğümüz soru 

kitaplarının soruları böyle zor olmuyor.” 

Araştırmanın İkinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci sorusu kapsamında katılımcı matematik öğretmenlerinin ve sekizinci sınıf 

öğrencilerinin LGS matematik öğrenme alanı testine ayrılan süre hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu 

kapsamda ulaşılan sonuçlar Tablo 3 ve 4’te özet bilgiler halinde sunulmuştur.  

Tablo 3. Öğretmen ve Öğrencilerin LGS Matematik Öğrenme Alanı Testine Ayrılan Süre Hakkındaki 

Görüşleri 

Katılımcı Görüş Frekans (F) Yüzde (%) 

Öğretmen 

Evet 6 1.7 

Hayır 327 93.4 

Kısmen 17 4.9 

Toplam 350 100 

Öğrenci 

Evet 2 2.0 

Hayır 68 92.0 

Kısmen 4 6.0 

Toplam 74 100 

Tablo 3’te görüldüğü üzere katılımcı öğretmenlerin çok büyük bir bölümü (f= 327; %93,4) 

liselere giriş sınavlarında matematik dersi öğrenme alanı soruları için mevcut sürenin (sayısal bölüm, 

matematik- fen bilimleri için 80 dakika) yetersiz olduğunu düşünmektedir. Kısmen yetersiz görüşünde 

bulunan öğretmenler dikkate alındığında (f= 17; %4,9) sınav süresinin yetersiz olduğunu bildiren 

görüşün önem düzeyi çok daha yüksek bir orana ulaşmaktadır. Benzer şekilde katılımcı öğrenci görüşleri 

dikkatle incelendiğinde katılımcı öğrencilerin neredeyse tamamına yakını hayır-kısmen düzeyinde (f= 

72; %98) matematik öğrenme alanı testi için ayrılan sürenin yetersiz olduğunu bildirmektedir. Bu 

kapsamda öğretmen ve öğrencilerin LGS sınavlarında matematik öğrenme alanı için ayrılan sürenin ne 

kadar olması gerektiğine ilişkin görüşleri Tablo 4’te özet bilgiler halinde sunulmuştur.  

Tablo 4. Öğretmen ve Öğrencilerin LGS Matematik Öğrenme Alanı İçin Ayrılmasını Gereken Süre Önerisi 

Katılımcı Görüş Frekans (F) Yüzde (%) 

Öğretmen 

80 dakika 94 26.9 

70 dakika 32 9.1 

60 dakika 173 49.4 

50 dakika 51 14.6 

40 dakika - - 
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30 dakika - - 

Toplam 350 100 

Öğrenci 

80 dakika 34 46.0 

70 dakika 10 13.5 

60 dakika 22 29.7 

50 dakika 8 10.8 

40 dakika - - 

30 dakika - - 

Toplam 74 100 

Tablo 4 dikkatle incelendiğinde LGS matematik öğrenme alanı için ayrılan süreyi (40 dakika), 

hem katılımcı öğretmenler hem de öğrenciler yetersiz olarak görmektedir. Katılımcı öğretmenlerin çok 

büyük bir bölümü (f= 299; % 83,4) matematik testi için 60 dakika ve üzerinde süre ayrılmasını 

önermişlerdir. Benzer şekilde katılımcı öğrencilerin de önemli bir oranı (f= 66; % 89,2) matematik testi 

için 60 dakika ve üzerinde bir süreye ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bu görüşü destekleyen katılımcı 

düşünceleri aşağıda sırasıyla ve doğrudan alıntılar eşliğinde paylaşılmıştır. 

Öğretmen Görüşleri 

K.38= “Soruların kaliteli olduğunu düşünüyorum fakat soru çözümünde çok fazla işlemsel becerinin gerektiği 

görülmektedir dolayısıyla zamanı yetiştirememe bir sıkıntı oluşmaktadır. Bilgi düzeyi yüksek olan çalışması olan 

öğrenciler bile bu süre içinde yetiştirememektedir, sorular ya süreye göre ayarlanmalı ya da ek süre verilmelidir. 

Soruların kapsam geçerliliğini sağlamadığını fark ettim.” 

E.44= “Öğretmenlerin bile çözerken birkaç dakika durup beklediği soruları öğrencilerin bu sürede çözmesi 

beklenemez.” 

K.48= “Sorular eğer bu zorlukta soruluyorsa süre konusu düşünülmeli. Bu çocukların hem sınav kaygısı hem de 

zaman yarışı içerisinde olduğu unutulmamalıdır.  Ayrıca her sene madem matematik dersi ayırt edici olacak diye 

bir kural olmamalı. Çocuklarda ciddi bir yetersizlik hissi oluşuyor ve bu da biz öğretmenlerde derse karşı olumlu 

tutum oluşturmada zorluklar yaşatıyor.  Ya tüm ders soruları eşit sayıda ve eşit katsayıda olsun ya da bu 

zorlayıcılık bitsin artık.  Hiçbiri yapılmayacaksa fen ve matematik sınavları ayrılsın, süre 60 dakika verilsin. En 

hızlı çözen öğretmen bile 40 dakikada çözüyor, öğrencilerin bizlerle aynı hızda düşünemeyeceği ve çözemeyeceği 

her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.” 

Öğrenci Görüşleri 

E.Ö.6= “Önce matematikten 5 soru yaptım baktım çok zor fen bilgisine geçeyim dedim. Fen de çok oyaladı. Bir 

baktım zaman az kalmış. Ve matematik sorularının zor olması bütün motivasyonu mu düşürdü zaten. Sonrası 

panikledim, zaten zaman da yetmedi aklım da yetmedi bu sorulara.” 

K.Ö.22= “Sorular, fazla vakit istiyordu. Ya süre artırılmalı ya da sorular kolaylaştırılmalı bence.” 

Araştırmanın Üçüncü Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü sorusu kapsamında katılımcı matematik öğretmenlerinin; LGS matematik 

öğrenme alanı testinin matematik dersi öğretim programı kazanımlarıyla uyumu hakkındaki görüşleri 

incelenmiştir. Bu kapsamda ulaşılan sonuçlar Tablo 5’te özet bilgiler halinde sunulmuştur.  

Tablo 5. Öğretmenlerin LGS matematik öğrenme alanı testinin matematik dersi öğretim programı 

kazanımlarıyla uyumu hakkındaki görüşleri 

Katılımcı Görüş Frekans (F) Yüzde (%) 

Öğretmen 

Evet 50 14.2 

Hayır 189 54 

Kısmen 111 31.7 

Toplam 350 100 

Tablo 5 dikkatle incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir oranı hayır-

kısmen düzeyinde (f=300;%85,8) LGS matematik öğrenme alanı testinin öğretim programı 

kazanımlarıyla uyumsuz olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Öğretmenlerin %14.2’si ise soruların 

kazanımlarla uyumlu olduğunu düşünmektedir. Konuya ilişkin olarak öğretmenlerin düşüncelerini 

yansıtan görüşler doğrudan alıntılar eşliğinde aşağıda paylaşılmıştır.  
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E.104 = “Bütün yılın vazgeçilmezi EBOB-EKOK’tan soru çıkmaması, konu dağılımının düzgün olmaması, tanımlı 

soru adı altında verilen yanlış yönlendirmenin çocukları zaman kaybına uğratması, kazanım dışı soru sorulması 

sınavın geçerli ve güvenirliğini çok etkiledi.” 

K.82 = “LGS sınavı madem ki %10 u seçiyor. Ve madem ki sorular ders kazanımları ile örtüşmüyor. O zaman 

neden herkesin bu sınava girilmesine izin veriliyor. Bu kandırmacaya bir an önce son verilmeli. Yetkililerin 

söylemleri ile sınav içeriğinde tutarsızlıklar mevcut. Özel okullara giden öğrenciler belli bir seviyede olduğu için 

LGS’de çıkan soru türlerine yönelik çalışmalar yapılabiliyor. Ama devlet okulunda ise sınıflar heterojen ve 

programda öngörülen süre sadece belirlenen kazanımların öğretimine yöneliktir. Bu tür eşitsizlikler ve 

haksızlıkların bir an önce giderilmesi gerekir. Okullarda maalesef herkes %5 in başarısı için uğraşırken geriye 

kalan %95’lik öğrenci kesimi temel kazanımları da öğrenemiyor. Bu sorun eğitimde fırsat eşitsizliğini ve eğitime 

erişebilirlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. 

K.52 = “Sorular süre ile orantısız, kazanım dışı bilgi ile kısa sürede çözülebilecek ancak kazanımlar dahilinde 

uzun yöntem alacak sorulardı, uzun işlem ek çizim gibi bu yaş grubu için üst düzey beceriler çok soruda ve peş 

peşe sorulduğu için ağır bir sınav oldu.” 

Araştırmanın Dördüncü Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü sorusu kapsamında katılımcı matematik öğretmenlerinin; LGS 

matematik öğrenme alanı testinin kapsam geçerliği hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu bağlamda 

ulaşılan sonuçlar Tablo 6’da özet bilgiler halinde sunulmuştur. 

Tablo 6. Öğretmenlerin LGS matematik öğrenme alanı testinin kapsam geçerliği hakkındaki görüşleri 

Katılımcı Görüş Frekans (F) Yüzde (%) 

Öğretmen 

Evet 17 4.8 

Hayır 272 77.7 

Kısmen 61 17.4 

Toplam 350 100 

Tablo 6’da yer alan bilgilerden hareketle katılımcı öğretmenlerin çok büyük bir oranının hayır-

kısmen düzeyinde (f=333; %95,1) LGS sınavındaki matematik öğrenme alanı testinin kapsam geçerliliği 

açısından istenen özelliklere sahip olmadığını düşündükleri söylenebilir. Bu görüşten farklı olarak 

matematik öğrenme alanı testinin kapsam geçerliliğine sahip olduğunu düşünenlerin oranı oldukça 

düşüktür (f=17; %4,8). Konuya ilişkin katılımcı öğretmen görüşleri, doğrudan alıntılar eşliğinde aşağıda 

yer almaktadır.  

E.1= “Güçlük düzeyi zor bir sınav hazırlanmış, üstelik tüm müfredattan sorumlusunuz diye ısrar eden yetkililer 

son üniteden soru sormadı. Çocuklar son 1 ay boşuna çıkmayacak olan konulara yoğunlaştı. 

E.104= “Kapsam geçerliliği olmayan ve yarısı çok zor sorulardan oluşan bir sınavdı. Bu sorulara verilen süre de 

yetersizdi.” 

K.11= “Kapsam geçerliliği olmayan müfredat dışı 1 sorunun bulunduğu geçerliği ve güvenirliği zayıf bir sınav” 

E.74= “Geometrik cisim ve dönüşüm geometrisinden hiç soru yoktu konu kısıtlaması yapılabilirdi 2.dereceden 

denklemler ile çözülebilen soru, başka şekilde de çözülebilirdi ancak birçok öğrencinin bunu sınav esnasında o 

stresle düşünebilmesi çok zor. Öğrencilerin matematiğe karşı ön yargılarını kırmak adına sorular örnek soru ve 

çıkmış sorulara paralel olabilirdi.” 

Araştırmanın Beşinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci sorusu kapsamında katılımcı öğrencilerin; LGS matematik öğrenme alanı 

testi ve matematik başarıları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu bağlamda katılımcı öğrencilere 

“2021 LGS matematik öğrenme alanı testini üç kelime ya da cümleyle tanımlamak isteseydiniz bunlar 

neler olurdu?”, 2021 LGS matematik öğrenme alanı testi matematik başarınız hakkındaki düşüncenizi 

değiştirdi mi? Neden?, 2021 LGS matematik öğrenme alanı testini cevaplandırırken hissetmiş 

olduğunuz duygu ve düşünceleri paylaşır mısınız? şeklinde sorular yöneltilmiş ve araştırmada ulaşılan 

sonuçlara ilişkin özet betimleyici bilgiler Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Öğrencilerin LGS matematik öğrenme alanı testi ve matematik başarıları hakkındaki görüşleri  

Tema Kodlar Frekans (f) Yüzde (%) 
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Düşünceler 

Matematik başarıma ilişkin düşüncelerim olumsuz anlamda 

değişti. 
44 59,4 

Matematik soruları aşırı derecede zordu. 27 36,4 

Matematik Öğrenme alanı için çok çalışmış olsaydım bile 

başarı olamazdım. 
24 32,4 

Duygular 

Korku-endişe 38 51,3 

Stres 27 36,4 

Kızgınlık-Öfke 21 28,3 

Nefret 17 22,9 

Çaresizlik 14 18,9 

Pişmanlık 11 14,8 

Tablo 7 katılımcı öğrencilerin LGS matematik öğrenme alanı testi ve matematik başarıları 

hakkındaki görüşleri açısından incelendiğinde öğrencilerin önemli oranda olumsuz düşünce ve 

duygulara sahip oldukları söylenebilir. Öğrenciler matematik öğrenme alanı testi sonrasında matematik 

başarılarına ilişkin düşüncelerinin olumsuz anlamda değiştiğini(f=44), testin çok zor olduğunu (f=27) 

ve çok çalışmış olsalar bile başarılı olamayacaklarına inandıklarını (f=24) ifade etmişlerdir. Önemli 

olarak katılımcı öğrenciler matematik öğrenme alanı testiyle ilgili olarak korku-endişe (f=38), stres 

(f=27), kızgınlık-öfke (f=21), nefret (f=17), çaresizlik (f=14) ve pişmanlık (f=11) yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin yarıdan fazlası evet-kısmen düzeyinde (%52) LGS matematik 

soruları sonrasında matematik başarıları hakkındaki düşüncelerinin değiştiğini ileri sürerken gerekçe 

olarak da aşağıdaki açıklamaları yapmışlardır:  

K.Ö.3= “Benim en çok sevdiğim ders her zaman matematik olmuştu. Artık değil.” 

E.Ö.6 = “Stres, sinir bozukluğu, baş dönmesi, el karıncalanması ‘aha kesin şimdi bayılacağım’ hissi yarattı.” 

K.Ö.17= “Tamamen çok kötü idi. Soruların zorluğu panik ve heyecanımı yenemememe sebep oldu. Hedefimiz 

büyüktü fakat maalesef çok berbat geçti. Ve bu pandemi döneminde bu yapılmamalıydı. Hepimizin hayalleri suya 

düştü. Boğulduk.” 

K.Ö.18= “Fazlasıyla stres altındaydım sınava son 35 dk. kala sadece matematikten 10 soru yapabilmiştim. Fen 

boştu aceleyle feni yaptım. Sonra dönüp 4 soru daha yaptım ve şunu da belirtmek isterim ki matematiği yaparken 

lise hayatımın çöp olduğunu dolayısıyla hayatımın karardığını düşündüm. Keşke 14 yaşında bir birey olarak 

bunları düşünmek zorunda kalmasaydım.” 

E.Ö.24= “Matematiği seviyordum sayenizde artık nefret ediyorum. Matematik çalışmayı bırak, matematik dersi 

bile işlemek istemiyorum.” 

E.Ö.10= “Çok çalışmanın matematik de işe yaramadığına inanmaya başladım.”  

SONUÇ 

Araştırma sonucunda LGS matematik öğrenme alanı sorularının aşırı derecede zor olduğu, 

program kazanımlarıyla uyumsuzluk gösterdiği, kapsam geçerliliğinin istenen düzeyde olmadığı, 

sorular için verilen sürenin yetersiz olduğu, öğrenciler açısından çaresiz duygu-düşünce ve eylem 

durumları yarattığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Mevcut bulgular ışığında bir dizi öneride 

bulunulabilir. Birinci olarak LGS matematik öğrenme alanı testinin zorluk düzeyi öğretimin öğrenciye 

görelik ilkesi dikkate alınarak orta zorluk düzeyinde hazırlanabilir. İkinci olarak LGS matematik 

öğrenme alanı için geçerli ve güvenilir bir ölçme-değerlendirme süreci için program uyumu ve kapsam 

geçerliği ilkeleri özenle test hazırlama sürecine yansıtılabilir. Üçüncü ve üzerinde dikkatle durulması 

gereken bir problem durumu olarak matematik sorularının uzunluğu ve sorulara ayrılan süre bütünsel 

olarak değerlendirilip süre artırma ya da süreye uygun düşecek soru tarzları hazırlanabilir. Son olarak 

LGS öğrencilerinin matematik öğrenme alanına hazırlanma sürecinde, bilişsel gelişimlerine paralel 

olarak duyuşsal-motivasyonel yeterliliklerinin de dikkate alındığı bir eğitim yaşantısı inşa edilebilir.  
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Özet 
Bu çalışma 2021-2022 Bahar döneminde özel bir üniversitenin eğitim fakültesindeki farklı bölümlerde 

eğitim alan 6 öğrenci ile yürütülmüş nitel bir araştırmadır. Gönüllülük esasına bağlı kalınarak çalışmaya katılan 

öğrencilerle görüşme yapılmış ve bazı sorulara ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada nitel veri analizi 

kullanılarak yapılmış olan çalışmada, veri toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Veriler, uygulayıcı tarafından sınıf ortamında ve yüz yüze toplanmıştır.  

Yapılan bu çalışmanın sonucunda, rehberlik dersini alan öğrencilerin bu dersten kazanımları üzerinde 

durulmuştur. Elde edilen sonuçlar, alınan rehberlik dersinin, öğrencilerin motivasyonlarını önemli ölçüde 

etkileyerek farkındalıklarını ve eğitim yaşantılarını pozitif yönde arttırdığı yönündedir.  

Öğrencilerin bu ders ile ilgili algıları doğrultusunda eğitim fakültesinde verilen rehberlik dersinin 

içeriğinin güncellenmesi gerektiği bulgusuna rastlanmıştır. Ayrıca, öğrenciler bu dersin güncel örneklerle 

şekillenmesi gerektiği yargısına varmışlardır.  Rehberlik dersini alan öğrenciler, meslek yaşamlarına atıldıklarında 

aldıkları rehberlik dersi sayesinde iyi bir gözlemci olarak yetişmelerine olanak sağlamıştır. Öğrencilerin fikirlerine 

değer verilmesi gerektiği, her görüşün öğrenci ve öğretmen için önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada 

ayrıca, mesleğe yeni başlayacak olan Eğitim Fakültesi öğrencileri için rehberlik dersi kazanımlarının önemli bir 

faktör olduğu görülmüştür. Rehberlik dersinin örnek olaylarla daha da genişletilerek sunulması gerektiğini 

vurgulamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Rehberlik Hizmeti, Öğrenci Algısı, Mesleki Gelişim, Rehberlik Dersi, Öğrenci 

Farkındalığı 

OPINIONS OF STUDENTS STUDYING AT THE FACULTY OF 

EDUCATION ON THE GUIDANCE COURSE 

Abstract 
This study has been carried out in 2021-2022 Spring semester in a private university with 6 students of 

various departments of faculty of education. Students, who were voluntarily involved in this qualitative study, 

were directed some interview questions to get their perceptions on the value of guidance course. Semi structured 

interview procedure was utilized to gather data from the participants. Data were collected in participants’ natural 

settings and each session was organized according to their availability.  



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

As a result of this study, participants who got the guidance course report that this course increased their 

motivations in a significant way as well as increased their awareness and influenced their education life positively.  

Participants’ perceptions revealed that the content of the course should be updated, and contemporary 

examples should take place in the renewed version of the course. Those students who received the guidance course 

believed that the experiences they gained throughout would help them become a good observer in their professional 

life and would help them become decent counsellors. One other crucial finding is that acknowledging and 

encouraging active participation of students were found to be important, and participants retained that denoting 

the course with real life samples is an inevitable part for enhancing the quality of the course.  

Keywords: Guidance Service, Student Perception, Professional Development, Guidance Course, Student 

Awareness.    

GİRİŞ 

Sosyal bir varlık olan insan, varoluşundan bu yana birbirlerine yardımı ve dayanışması, 

birbirleriyle iletişimi devam etmiştir. İletişim; gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan 

grubu arasında gerçekleşen bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir (Dilekman, Başçı, Bektaş, 2010). 

Kişilerin birbirlerini doğru anlaması için iletişimin sağlıklı ve etkileşimli sürdürülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, sağlıklı ve etkileşimli sürdürülmesinin yanında sistematik ve profesyonel bir şekilde olmalıdır 

(Ağır, 2017). Çünkü; içinde yaşadığımız bu çağ değişimin çok hızlı yaşandığı bir çağdır. Bu değişimi 

yakalamak ve sağlıklı, yeterli, gizil güçlerini ortaya çıkartabilen bireyler yetiştirmek için klasik eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin yanında rehberlik hizmetlerinin de önemi ortaya çıkmıştır (Yüksel-Şahin, 

2008).  

Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, 

kapasitelerini kendi düzeyinde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması, kendini 

gerçekleştirmesi için uzman kişiler tarafından yapılan profesyonel yardım sürecidir (Pişkin, 2006; 

Yeşilyaprak, 2012; Ağır, 2017). Diğer bir deyişle, bireyin topluma faydalı ve kendini gerçekleştirmesi 

için verilen bir yardım sürecidir. Okullarda, bireylerin yaşlarına ve gelişimlerine uygun rehberlik 

hizmetlerinin verilmesi, bireylerin sağlıklı kararlar almalarını sağlamaktadır (Yeşilyaprak, 2012; 

Hamamcı ve Türk, 2020). Literatür incelendiğinde bu konuya ilişkin az sayıda çalışma olduğundan 

dolayı alan yazına katkı sağlaması amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.    

Eğitim-öğretim anlayışı, rehberlik hizmetlerinin desteğiyle çağdaş bir hale gelmektedir 

(Yeşilyaprak, 2012). Çağdaş olması öğrenciyi merkeze alma anlayışını destekler. Böylece öğrenci ilgi, 

yetenek ve değerlerini keşfeder ve buna bağlı olarak öğrencinin yaşamı daha sağlıklı ve başarılı bir hale 

gelir (Kuzgun, 2019).  

Gelişim; hayat boyu devam eden bir süreçtir (Santrock, 2019). Çağdaş okul düzeninde, 

gelişimin bir bütün olması ilkesi savunulur ve bu ilkeden yola çıkılarak öğretim ve yönetime ek olarak 

psikolojik ve sosyal hizmetleri içeren ‘rehberlik’ adı altında yeni bir öğe eklenmiştir (Özoğlu, 1982; 

Poyraz, 2006). Bu bağlamda bireyin gösterdiği bir davranış o dönemin gelişim dönemine uygun bir 

davranış yani geçici bir problem davranışı olabilmektedir (Savi Çakar, 2017). Özellikle, ergenlik 

döneminde öğrenciler hızlı bir gelişim dönemindedirler (Santrock, 2017). Cinsel enerjinin yoğun 

olduğu, uyum sorunlarının yaşandığı, her konuya merakın olduğu, arayış içerisinde olduğu, psikolojik 

açıdan zayıf ve savunmasız bir dönemdir ve o döneme özgü akran zorbalığı, intihar, bağımlılık gibi 

problem davranışları gösterebilirler (Tarhan ve Nurmedov, 2019; Santrock, 2017; Aydın, 2010; Austin, 

Sciarra, 2015). Eğitim alanında olan kişiler bu durumları fark edip problem davranışları gösteren 

öğrencileri gözlemleyerek bu öğrencileri okul psikolojik danışmanlarına yönlendirmeleri gerekmektedir 

(Ercan, 2001; Yeşilyaprak, 2012; Parmaksız Gök, 2018). Bu gibi sebepler doğrultusunda rehberlik 

hizmetleri okullarda etkili ve sistemli bir şekilde sunulmalıdır. Etkili ve sistemli bir şekilde sunulması 

okuldaki tüm personelin etkin katılımıyla mümkün hale gelir (Karataş, Polat, 2013). Rehberlik 

hizmetlerinin etkili ve sistematik sunulmasının temeli öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde verilen 
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rehberlik dersleriyle atılmaktadır. Bu anlayış birliğini sağlamak için Eğitim Fakültelerinde ortak ders 

olan ‘rehberlik’ dersi okutulmakta böylece öğrencilere ‘rehberlik’ ile ilgili bir farkındalık kazandırılarak 

ruh sağlığının insan hayatındaki önemine vurgu yapılmaktır.  

Bir öğrenci eğitim-öğretim hayatının her aşamasında rehberlik çalışmalarına ihtiyaç 

duymaktadır (Özoğlu, 1982). Akademik başarı, sosyal yeterlilik, alan ve meslek seçimi, akran desteği 

gibi çalışmalarla önleyici ve destekleyici müdahalelerin yapılması öğrencilerin daha etkili kararlar 

almasını sağlamaktadır (Tuzgöl-Dost ve Keklik, 2012). Bu sebeple, kapsamlı ve gelişimsel rehberlik 

anlayışı içerisinde eğitsel rehberlik çalışmalarının etkin ve verimli hale gelebilmesi için yönetim, 

öğretmenler, veliler iş birliği halinde olması gerekmektedir (Tuzgöl-Dost ve Keklik, 2012). Bu 

çalışmalar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak 

yapılır (Ercan, 2001; Karataş, Baltacı, 2013).   Öğrenci kişilik hizmetleri, kişisel gelişim ihtiyaçlarını 

karşılayan ve öğretim dışında kalan hizmetlerin tümüne denir (Can, 2018). Öğrenci kişilik hizmetleri, 

çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretim ve yönetim hizmetlerinden farklı bir hizmettir. Bu 

hizmetlerin kapsamında sosyal ve eğitsel etkinlikler, sosyal yardımlar, özel eğitim, sağlık hizmetleri, 

rehberlik ve psikolojik danışma bulunur (Engin Deniz ve Erözkan, 2022). Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik etkinliklerinin yanında öğrenciye dönük öteki hizmetlerin de önemine dikkat çekerek öğrenci 

kişilik hizmetleri kavramının bütün öğretim kademeleri için geçerli olduğu yaygınlıkla kabul 

edilmektedir. Bu hizmetlerin amacı; sağlık, sosyal yardım ve rehberlik hizmetleri, özel yetiştirme 

hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetlerinde bulunduğu bireyin her yönüyle bir bütün olarak gelişmesine 

ve sağlıklı bir kişilik kazanmasına olanak sağlayacak bir eğitim ortamını yaratmaktır (Yeşilyaprak, 

2012).  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, rehberlik dersini alan üniversite öğrencilerinin görüş ve önerilerini 

değerlendirmek üzere yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, çalışmada nitel araştırma 

yöntemi kullanılarak veriler tüme varım tekniği ile analiz edilmiştir. Nitel araştırma yöntemini, herhangi 

bir alanda araştırmaların detaylı olarak veri toplanmasını içeren bir araştırma yöntemi olarak ifade 

edilebilir. Nitel araştırma yöntemlerinde genellikle gözlem, görüşme ve yazılı doküman incelemesi 

yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmanın verileri ayrıntılı olarak incelenmiş ve 

yanıtların nitel olarak analiz edilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşmeler, bir dizi sorular hazırlanıp, bu soruların  bütün görüşmelerde 

kullanılarak cevaplar alınmasıdır. Bir diğer deyişle bireyin görüşme anında zaman kısıtlaması olmadan 

soruları yanıtlamasına olanak sağlanır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla hem objektif hem de 

derinlemesine analiz yapılmış olmaktadır (Gay, 1987; Berg, 1998). Çalışmada katılımcıların araştırmaya 

katılımlarında gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada verileri toplamak için görüşme formları 

oluşturularak veri toplama uygulaması yapılmıştır. 

Çalışma grubu: Araştırmanın çalışma grubunu özel bir üniversitede öğrenim gören üniversite 

öğrencileri oluşturmuştur. 

Verilerin analizi: Yarı- yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler “içerik analizi 

tekniği” (Yıldırım ve Şimşek, 2005)  ile analiz edilerek yorumlanmaktadır. Ayrıca, çalışmanın 

bulgularının iç-güvenirliğini ve geçerliğini artırmak için öğrenci görüşleri doğrultusunda sık sık alıntılar 

yapılmıştır. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilere görüşme yapmadan önce, yapılan görüşmenin 

gizli kalacağı araştırmacı tarafından açıklanmıştır.         

Yazılı görüş notlarının katılımcılardan hangisine ait olduğunu belirlemek amacıyla dipnot 

kullanılarak görüşme notları tırnak işareti içinde verilmiştir. Daha sonra parantez içinde görüşmenin 

hangi katılımcıya ait olduğu belirtilmiştir. 

BULGULAR 

            Araştırmanın bulgularını araştırmaya Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, 

İngilizce Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliğinde okuyan 6 öğrenciye, aldıkları rehberlik dersi ile ilgili 
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sorular sorulmuştur. Katılımcıların sorulan sorular karşısında verdikleri cevaplardan elde edilen 

bulgular nitel araştırma yöntemi kullanılarak içerik analizi tekniği kullanılarak yorumlanmıştır.   

1. Soru: Almış olduğunuz rehberlik dersi, mesleki hayatınızda size nasıl katkı sağlayacaktır? 

Katılımcılardan biri sorulan soru ile ilgili olarak, ‘Almış olduğum rehberlik dersi çocuklarla ve 

ailelerle olacak olan iletişimimde bir sorunla karşılaştığımda nasıl çözeceğimi ya da çözülmesi adına 

nasıl adımlar izleyeceğimi gösterir öğretir, psikolojik açıdan nasıl yardımda bulunulabilir bunları 

gösterir bu ve benzeri sebeplerden dolayı fazlasıyla olumlu katkı sağlamaktadır’(Ö(1)). 

Öğrencinin almış olduğu rehberlik dersi, bir problemle karşılaştığında probleme nasıl 

yaklaşacağı konusunda ona yol göstermiştir. Ayrıca öğrenci, rehberlik dersinin yaşamında oldukça 

önemli yere sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Başka bir katılımcı da ilgili soruya verdiği yanıt; 

‘Meslek hayatımda aldığım rehberlik dersi bana iş yapma ve meslekte daha kolay planlama 

yapmamı sağlamıştır’ (Ö(2)). 

Öğrenci mesleğinin gerekliliği açısından planlama yapmasının önemini ve planlama yapmayı 

da aldığı bu rehberlik dersiyle gerçekleştireceğini belirtmiştir. 

Bir diğer katılımcı, 

‘Almış olduğum rehberlik ders ve programları, benim ilgilenecek olduğum öğrencilerime karşı 

tutumumu ve onlara aramdaki iletişimi kolaylaştıracağını söyleyebilirim. Sadece iletişim olarak değil 

aynı zamanda empati kurmaya daha yatkın bireyler olabildiğimizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra insan 

ilişkileri için psikoloji eğitimleri önemliliğinin ve farkındalığının yaratılması gerektiğini düşünüyorum’ 

(Ö(3)). 

Öğrencinin verdiği yanıt doğrultusunda bireylerin yaşamında rehberliğin gerektirdiği 

kavramları öğrenerek ileriki yaşamında ona katkısı olacağını belirtmiştir. 

Başka bir katılımcı da, 

‘Mesleki hayatımda aldığım rehberlik dersi bana insanları tanımamda ve iş hayatında birlikte 

iş yapmama öncülük etmede faydası olacaktır’ (Ö(4)).  

Öğrenci, meslek yaşamında bireylerle olan ilişkilerinde aldığı rehberlik dersinin önemli katkısı 

olacağını vurgulamıştır. 

Ayrıca bir diğer katılımcı, 

‘Almış olduğum ders mesleğimi yaparken insan psikolojisinin meslek üzerinde ne kadar etkili 

olduğunu düşünmeme imkân sağladı’ (Ö(5)). 

Öğrenci, ruh sağlığının mesleğini icra ederken ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Son olarak bir diğer katılımcının ilgili soruya verdiği yanıt, 

‘Almış olduğum rehberlik dersi mesleğim hakkındaki zorluklarla ilgili nasıl başa çıkmam 

gerektiğini, nasıl düşünmem gerektiğini sorunlarımla baş ederken hangi baş etme yöntemlerini 

kullanmamı öğretti. İleriki zamanlarda mesleki hayatımdaki sorunlarımla daha iyi baş edebilmeme katkı 

sağlayacaktır’ (Ö(6)). 

Öğrencinin meslek hayatında karşılaşacağı zorluklara ilişkin nasıl başa çıkması gerektiğini 

vurgulamıştır. Ayrıca, bu dersle birlikte problem çözme becerilerini geliştirmiştir. 

2. Soru: Okul yıllarında (lise) almış olduğunuz rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti 

nasıldı, nasıl olmalıydı? Örneklerinizi yazınız.   

Katılımcılardan biri sorulan soru ile ilgili olarak, 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

‘Almış olduğum rehberlik hizmetleri dersinde okul genel sorunları ile ilgili durumlar 

görüşülüyordu birey öğrenci adına hiçbir seminer konuşma yapılmıyordu onun yerine öğrenci 

psikolojisine ve içinde bulundukları durum ve süreçleri aşmak adına adımlar atılabilirdi. Bir diğer 

problem sınıf içinde veya okulda rehberlik hizmetinden yararlanan bir öğrenci olumsuz anlamda 

damgalanıyordu rehberlik danışanı bunu gizli tutmak adına adımlar atmak yerine göre kapalı bile olsa 

imada bulunarak örnek olarak gösterebiliyordu yani bir özel gizlilik kalmıyordu’ (Ö(1)).  

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri gizli gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerle birebir 

iletişime geçilmediği görülmektedir. 

Başka bir katılımcı, 

‘Aldığınız rehberlik dersleri mesleğimize göre en ideal ve en az stres yönetiminden en fazla stres 

yönetimiyle başa çıkmamızı sağlayacak şekilde yapılmalıdır’(Ö(2)). 

Rehberlik hizmetlerinin daha detaylı ve hayattan kesitler olması gerektiği vurgulanmıştır. 

‘Psikolojik eğitim ve programı bana göre. Daha bireysel olmalı. Çünkü biz biliyoruz ki insan 

fonksiyonlarında bizi yöneten etmenler psikolojik algılarımızdır ve yine biliyoruz ki her insanın 

fonksiyonları farklı çalışmaktadır. Yani her insanın psikolojik ve sosyal değerlerini şahsi olarak 

ilgilenilmeli ve ilerlenmelidir’ (Ö(3)). 

Öğrencileri daha iyi tanımak ve problemlerini öğrenmek adına psikolojik test ve test dışı 

teknikler uygulamak gerekmektedir. 

Bir diğer katılımcının ilgili soruya verdiği yanıt, 

‘İşe yönelik değişik alanlarda değişik biçimlerde yapılmalıdır’ (Ö(4)).   

Öğrencinin, farklı meslek gruplarında rehberliğin önemini vurgulamakta ve her sektörde 

rehberlik biriminin bulunması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Ayrıca başka bir katılımcı, 

‘Aldığım rehberlik dersi daha bireysel olmalıydı. Öğrencinin problemlerini bu şekilde rahat 

görebilir ve çözüm üretilebilir olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Rehberlik dersi daha çok ciddiye 

alınmalı. Türkiye’deki okullar genelinde genel olarak boş ders olarak görüldüğünü düşünüyorum. 

Halbuki öğrencilerin yönlendirilmesi konusunda önemli. Rehberlik dersi için daha çok vakit ayrılması 

gerektiğini ve bir okulda birden fazla rehberlik hizmeti verecek yetkiye sahip kişiler olması gerektiğini 

düşünüyorum çünkü birçok öğrenci var ve bu öğrencilere zaman ayırabilecek vakit ve öğretmen 

olmalı’(Ö(5)). 

Öğrenci, bireyle psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Rehber 

ve psikolojik danışmanların, okullarda tüm öğrencilere yetecek sayıda olmaları gerektiğini 

vurgulamıştır. 

Son olarak bir diğer katılımcının ilgili soruya verdiği yanıt, 

‘Rehberlik dersi soruna odaklı olmalıdır. Gereksiz konular konuşulmamalıdır. Rehberlik dersi 

verilirken samimi bir ortam olmalıdır. Çünkü rehberlik dersini alan kişi sorunları rahat bir şekilde 

anlatabilmesi için çekinmeden anlatabildiği bir ortam olmalıdır. Merak edilen sorular cevaplanmalıdır’ 

(Ö(6)).  

Öğrencinin okulunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri olması gerektiği gibi 

yapılmamıştır. Bireysel danışmanlık verilirken danışanların kendilerini rahat ve güvenilir hissedecekleri 

bir ortamın sağlanmadığı görülmektedir.       
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Özel bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin gönüllü olarak katıldığı 

çalışmada verilen cevapların hepsi rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemi konusunda 

hemfikir olmuşlardır.  

Çalışmanın sonucunda katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

Öğrencilerin aldıkları rehberlik derslerinin katkısı olarak öğrenciler bir problemle 

karşılaştıklarında probleme yaklaşımlarında oldukça yarar sağlamıştır. Rehberlik dersi katılımcıların 

gerçek yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. 

Öğrencilerin ileriki yaşamlarında daha planlı olmalarını sağlayarak mesleklerinde başarı 

göstermelerinde rehberlik dersinin katkısı çok yüksektir. 

Katılımcıların insanlarla olan iletişimlerinde, karşılaşılan herhangi bir zorlukla başa çıkmada 

nasıl davranacağına dair aldığı rehberlik dersi yol göstermiştir. 

Rehberlik hizmetinin gizlilik esasına dayanması insanlarda güven duygusunu geliştirerek 

yardım almasını kolaylaştırmıştır. 

Çalışmada ayrıca öğrencileri daha iyi tanımak ve problemlerini öğrenmek adına psikolojik test 

ve test dışı teknikler uygulamak gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın bir diğer sonucu; farklı meslek gruplarında rehberliğin önemini vurgulamakta ve 

her sektörde rehberlik biriminin bulunması gerektiği sonucu oldukça önem arz etmektedir. Çalışmada 

katılımcıların bireye yönelik danışmanlık hizmeti gerektiği vurgulanarak rehberlik ve psikolojik 

danışmanların, okullarda sayısının yetersiz olduğuna değinilmiş ve yeterli rehber ve psikolojik 

danışmanların sayısının artırılarak bu sorun ortadan kalkacaktır. 

Araştırmanın başka bir sonucu olarak, bireysel psikolojik danışmanlık verilirken danışanların 

kendilerini rahat ve güvenilir hissedecekleri bir ortamın sağlanmadığı görülmektedir.      Okullarda 

verilen rehberlik hizmetlerinin önemi konusunda öğrencilerin farkındalıkları yüksek çıkmıştır. Bu 

sebeple, üniversitelerin eğitim fakültelerinde ortak ders olarak verilen rehberlik derslerinin önemli 

olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan bu bilimsel çalışma ile okullardaki rehber ve psikolojik 

danışmanların mesleki rolünün önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu önemin Eğitim Fakültesinde 

okuyan öğretmen olacak öğrenciler tarafından bilinmesi ve önemsenmesi gerekmektedir. Bu algı da 

verilen rehberlik dersleri tarafından yapılmalıdır.      
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Özet 
Okul öncesi dönem çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Bu dönemde çocuğun başta ailesinin sonra 

çocuğun devam ettiği eğitim kurumunun ve çocuğun bu kurumda en çok beraber olduğu öğretmenin çocuk 

üzerindeki etkisi yadsınamaz. Kurumda öğretmenlerin yeterlikleri kişilik özellikleri düzeni sağlamak için 

uyguladıkları yöntemler sağlıklı bireyler yetiştirmede önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi 

öğretmenlerinin ödül-ceza kullanımı ile özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

çalışmanın örneklemini 150 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma tarama modelinde nicel bir 

çalışmadır. Çalışmada sınıf yönetiminde öğretmenlerin çoğunun ödül ve ceza kullandıkları bulunmuştur. Genel 

olarak öğretmenlerin özyeterlik düzeyleri yüksek çıkmıştır. Özyeterlik düzeyi arttıkça ödül ve ceza kullanımının 

azaldığı görülmüştür. Kıdem yılı ve sınıfındaki çocuk sayısı arttıkça ödül ve ceza kullanımlarının da arttığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: okul öncesi öğretmen, ödül-ceza, özyeterlik 

Investigation Of The Relationshıp Between Preschool Teachers' Use 

Of Reward-Punishment And Self-Efficacy 

Abstract 
Preschool period is very important for the development of the child. In this period, the influence of the 

child's family, then the educational institution where the child attends, and the teacher with whom the child is most 

closely associated in this institution, on the child is undeniable. The methods used by the teachers in order to 

maintain the order of the competencies and personality traits play an important role in raising healthy individuals 

in the institution. The aim of this study is to examine the relationship between preschool teachers' use of reward 

and punishment and their self-efficacy. For this purpose, the sample of the study consists of 150 preschool teachers. 

The study is a quantitative study in the screening model. In the study, it was found that most of the teachers used 

reward and punishment in classroom management. In general, teachers' self-efficacy levels were found to be high. 

It was observed that the use of reward and punishment decreased as the self-efficacy level increased. It was 

determined that the use of reward and punishment increased as the number of children in the class increased. Also 

ıt was determined that the use of reward and punishment increased as the seniority of the teacher increased. 

Keywords: Preschool teacher, reward-punishment, self-efficacy 

GİRİŞ 

Çocuk gelişiminde çevre çok önemli rol oynamaktadır. Çevre denilince ilk akla gelen çocuğun 

ailesidir. Anne babanın çocuğa uyguladığı disiplin biçimi çocuğun kişiliğini ve diğer bireysel 

özelliklerini etkilemektedir. Anne baba tutumlarından en uygun tutum demokratik tutum olarak 

belirtilmektedir. Bu tutuma sahip anne babalar bazen cezaya başvurmakta ama daha çok çocukların 

olumlu davranışlarını ödüllendirmektedirler. Bu durum çocukların kendilerinden memnun, kendine 

güvenen, atılgan ve kendine saygılı olmasına sebep olmaktadır. Otoriter anne babalar çocuklarıyla daha 

az ilgili, bazen soğuk ve katıdır. Ceza ve emirleri çok fazladır. Bu tür tutumla büyüyen çocuklar 

çekingen, mutsuz ve huzursuzdur. Bu çocuklar başkalarına pek güvenmezler ve sınıf başarıları da 

düşüktür. İzin verici anne babalar ise çocuklarına pek kural koymazlar ve onları cezalandırmadan 
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kaçınırlar. Bu tarz anne babaların çocukları da kendilerine pek güvenmez ve mutsuz olma 

eğilimindedirler (Bacanlı, 2003: 116-117).  

Aile ile vakit geçiren ve anne baba tutumlarıyla şekillenen çocuk için aileden sonra en fazla 

vakit geçirdiği yer okuldur. Bu yüzden çocuk için en önemli kişilerden biri olan öğretmen ve öğretmen 

tutumunun da çocuk üzerindeki etkisi çok fazladır. Eğitim kurumlarında itaatkar, uslu çocuk yetiştirme 

yerini, kendine yetebilen, karar verebilen, kararlarının sonucuna katlanabilen, hak ve sorumluluklarını 

dengeli bir şekilde taşıyabilen insan yetiştirme kavramına bırakmıştır. Eğitim anlayışında en büyük 

değişiklik, eğitim ortamlarındaki iklimin, otoriter yaklaşımdan kişilerarası karşılıklı etkileşime dayalı 

demokratik yaklaşıma doğru değişmesi şeklinde olmuştur (Oktay, 2004: 27). Günümüz eğitim 

anlayışında disiplin, çocuğun kendi kendisini kontrol etmesini, diğer çocuklara ve çevresine uyumunu 

sağlayan bir eğitim aracıdır. Kişiye belirli alışkanlıklar kazandırma, onu, kendisi ve çevresiyle uyum 

içinde yaşamaya hazırlamadır. Disiplin çocukların kendi kendilerini kontrol etmeleri konusunda bir 

yardımcı yöntem olarak düşünülmektedir (Oktay, 2004: 168). Disiplin kelimesi Latince “disciplina”dan 

gelmektedir. Öğrenmek, bilgi, bilim, öğretim, okul, oluşum, kural, yaşama şekli gibi olumlu bir eylemi 

ve içeriği ifade etmektedir (Söylemez, 2003:24). Disiplin adı verilen düzenli alışkanlıkların gerçek 

başlangıç dönemi de okul öncesi dönemdir.  

 Öğretmenlerin sınıfta disiplin sağlanması için kullandıkları çeşitli yöntemleri vardır. Bunlardan 

bazıları ödül ve cezadır.  Ödül ve ceza okullarda öğrencileri güdülemede kullanılan en yaygın araçlardır. 

Kohn, insanları güdülemenin kısa vadede çalışıyor gibi görünmesine rağmen, sonuçta başarısız olan ve 

kalıcı zarar veren bir strateji olduğunu ifade etmektedir. Ödüller ve cezalar ilk bakışta tamamen farklı 

iki kavram gibi gözükseler de aslında bunlar aynı madalyonun iki yüzüdürler. Ödül ve ceza birey 

üzerinde hızlı sonuç vermesine karşın uzun vadede kişilik gelişimi üzerinde olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Kohn (1993) ödül için söylenen “bunu yaparsan onu elde edersin” sözünün çocuk 

yetiştirmede, öğrencilere eğitim verirken kullanılan yaygın bir strateji olduğunu belirtmektedir. Oysa 

çağdaş demokratik toplumda, kuralların dıştan belirlenmesinden çok, bireylerin kendi iç kontrollerini 

gerçekleştirebilmeleri önemlidir (Oktay, 2004: 176). Ceza yapmamayı öğretirken, olumlu pekiştireç 

yani ödül yapmayı öğretir (Bacanlı, 2003: 147). Ödül organizmanın içinde bulunduğu duruma hoş bir 

durumun eklenmesini ifade eder (Bacanlı, 2003). Örneğin; anasınıfında kendisinden beklenilen 

davranışları yapan çocuğa yıldız verilmesi ödül yani olumlu pekiştirmedir (Kaya, 2010: 301). Olumsuz 

pekiştirme ise kişinin göstermiş olduğu bir davranışın tekrar gösterilme ihtimalini artırmak için içinde 

bulunulan durumdan hoş olmayan bir uyarıcının kaldırılmasını ifade eder. Örneğin; Derste sessiz olan 

ve hiç konuşmayan ve konuşmaya çalıştığında da arkadaşları tarafından alay edilen çocuğun alay eden 

arkadaşlarını öğretmenin uyarması olumsuz pekiştirmedir (Kaya, 2010: 305).  

Eğitim ortamlarında öğretmenler hep olumlu davranışları kazandırmakla uğraşmazlar. Aynı 

zamanda öğretmenler istendik davranışları kazandırmanın yanında istenmedik davranışların ortaya 

çıkmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için de uğraşırlar. İstenmedik davranışların engellenmesi ve 

ortadan kaldırılması için yapılan uygulamalar ceza ve sönme süreçleridir. Cezada amaç istenmeyen 

olumsuz davranışların engellenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır (Kaya, 2010: 305). İki tür ceza vardır. 

Birinci tür cezada duruma hoş olmayan bir uyarıcı eklenir. Bu şekilde gösterilen davranışın bir daha 

gösterilmeme ihtimali güçlendirilmeye çalışılır. Örneğin; arkadaşını rahatsız eden bir öğrencinin 

öğretmen tarafından azarlanması veya kardeşine vuran çocuğu annesinin dövmesi. Gündelik dildeki 

ceza genellikle bu anlamdadır. İkinci tür cezada ise, durumdaki hoş bir uyarıcı durumdan çıkarılır 

(Bacanlı,2003).  Örneğin; sınıf disiplinini bozan bir öğrenciye öğretmenin dışarı çıkma ve oyun 

oynaması için izin vermemesi ikinci tür cezadır. Ödül gibi ceza da bireye davranışına ilişkin mesaj verir. 

Ödüldeki mesaj “bu davranışı yapmaya devam et” iken, cezanın verdiği mesaj “bu yaptığın davranışı 

onaylamıyorum. Bunu yapma” dır. (Kaya, 2010: 305). Uzmanlar eğitimde cezanın yeri olmalı mı 

sorusuna yönelik birçok araştırma yapmış ve çeşitli yanıtlar almışlardır. Eğitim uygulamalarında 

özellikle fiziksel şiddet ve duygusal aşağılamayı içeren birinci tip cezalar kullanılmamalıdır. Bunun 

yanında ikinci tip ceza bilinçli olarak ve belirli sınırlar dahilinde kullanılmalıdır (Kaya, 2010: 305). Ceza 

ile ilgili olarak uzmanlar şu noktalarda birleşmektedirler: Ceza istenmeyen davranışı geçici bir süre 

baskı altında tutar. Uzun vadede ortadan kaldırmaz. Ceza bireye bu davranışı yapma” der. Anca hangi 

davranışın yapılması gerektiğini söylemez. Özellikle fiziksel şiddet ve duygusal aşağılamayı içeren 1. 

Tip ceza bireyi saldırganlaştırabilir. Bu durumda istenmeyen davranış engellenmeye çalışılırken başka 

istenmeyen sorunlara yol açabilir (Kaya, 2010: 306; Senemoğlu, 2020). Sönme cezaya alternatif olarak 
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önerilen en iyi yöntemdir. Bir davranışın sönme sürecine bırakılması davranışın görmezden gelinmesi, 

bir başka deyişle pekiştirilmemesi demektir (Kaya, 2010: 305-306). 

Albert Bandura (1963) davranış kazanımı için eleştiri getirmiş ve çocukların pekiştireçle (ödül, 

ceza, övgü) öğrenemeyeceğini savunmuştur. Çocukların pekiştirilmeyen birçok davranışı kendilerinin 

yaptığını aynı şekilde pekiştirilen davranışları da bir süre sonra yapmayabileceklerini belirtmiştir. 

Çocukların yetişkinleri model alarak öğrendiklerini ifade etmiştir (Akt: Bolat, 2016: 177). Okulöncesi 

dönem çocukta henüz soyut düşünme gelişmemiştir. Soyut düşünme gelişmediği için de çocuk mantık 

yürüterek değil etrafındakileri izleyerek öğrenir. Aile kendisinde olmayan bir değeri ya da kendisinin 

sergilemediği bir davranışı çocuğuna veremez. Çocuk henüz soyut düşünemediği için ne gözlemlerse 

onu yapar. Bulunduğu ortamda gözlemlediği davranışları doğru kabul eder. Onun için çocuğa değer 

kazandırmanın en iyi yolu, çocuktan beklenen davranışı ailenin ilk olarak kendisinin yapmasıdır, yani 

model olmaktır. Ödül ve ceza dış motivasyondur (Bolat, 2016: 179). Eğitim psikologları cezayı 

kullanarak davranışı değiştirmenin zor olduğunu ileri sürmektedir (Fox, 1993. Akt: Bacanlı,2003).  

Okul öncesi öğretmeni çocuk için hem öğreten, hem eğiten, hem seven, dostluk gösteren, 

ihtiyaçları karşılamak için çalışan bir insandır. Sabırlı ve sakin olmalıdır. Görevini severek, isteyerek 

yapmalıdır. Çocukların gelişimsel özelliklerini bilmeli her çocuğun aile yaşantısı hakkında da ayrıntılı 

bilgi sahibi olmalıdır (Oktay, 2004: 219). Bandura (1977) öz-yeterlik algısını, kişinin bir görevi 

başarmak için gerekli olan bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal becerileri düzenlemesi ve etkili bir 

şekilde uygulaması olarak ifade etmektedir. Bunun yanısıra öz-yeterlik algısı sadece kişinin sahip 

olduğu becerilerin fazla olması değil, aynı zamanda kişinin bu becerilerle neler yapabileceğine inandığı 

ile alakalıdır. Çocuk üzerinde bu kadar etkin olan okul öncesi öğretmeninin özyeterlik düzeyinin de 

yüksek olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Özyeterlik, belirli bir durumda kişinin yeterli 

düzeyde performans göstereceğine duyduğu inançtır. Özyeterlik duyusu algıyı, motivasyonu ve 

performansı pek çok şekilde etkilemektedir (Gerrig ve Zimbardo, 2014: 425). Öğretmenin sınıfta 

kullandığı yöntemler çocuğun kişiliği üzerinde de etkilidir. Okulda edinilen yaşantılar, çocuğun bilgi, 

beceri ve değerler kazanması yoluyla topluma etkili uyum sağlayabilecek bir kişilik geliştirmesine 

yardım eder. Aynı zamanda çocuk öğretmenin düşüncelerinden, duygusal tepkilerinden, değerlerinden 

ve alışkanlıklarından etkilenir. Kısaca öğretmen geleceğin toplumunu oluşturacak bireyleri yetiştirir 

(Gözütok, 2007: 5). Bu görevi yerine getirirken kullanılan ödül ve ceza yöntemine okul öncesi 

öğretmeninin nasıl baktığı, bu yöntemleri ne kadar kullandığı ve ne zaman kullandığı ve bu yöntemlerle 

okul öncesi öğretmeninin özyeterlilik düzeyi arasında bir ilişki olup olmaması önem kazanmaktadır.  Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmeninin özyeterlilik düzeyi ile ödül ceza kullanımı 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımı ile özyeterlilikleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır 

1- Okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanım nedenleri nedir? 

2- Okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanım durumları mesleki kıdem, sınıftaki 

öğrenci sayısı ve mezuniyet durumuna göre değişmekte midir? 

3- Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri nedir? 

4- Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri, ödül kullanım durumuna göre 

değişmekte midir? 

5- Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri, ceza kullanım durumuna göre 

değişmekte midir? 

Araştırmanın Önemi 

Ülkemizde geleneksel eğitim anlayışının yerini ilerlemeci eğitim anlayışının almasıyla, eğitimde 

öğrencilerin mutlak akademik başarısının yanında kişilik gelişimi de önemli rol oynamaya başlamıştır. 

Geleneksel eğitim anlayışında öğretmenlerin ödül ve ceza kullanımının fazlasıyla etkin ve kullanım 

alanının geniş olduğu gözlenmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen eğitimde süreçten çok sonuç 

önemlidir. Günümüz ilerlemeci eğitim anlayışında ceza geleneksel eğitim anlayışına nispeten ortadan 

kalksa da son zamanlarda ödül çok revaşta kullanılan bir sistem haline gelmiştir. Ödül kullanan 

öğretmenlerimizin sadece davranışı anlık kazandırdığı daha sonra performans yetersizliğinden 

davranışın kaybolduğu ve tekrarlanmadığı bilinmektedir. Öğretmenin ödül ve ceza kullanımının kendi 

öz yeterlilik inancı ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin ödül ve ceza kullanımı ile 

davranış kazandırma konusunda gerekli tedbirler alınması gerekmektedir. Öğretmenlerin disiplini 
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sağlama yöntemleri, geleceğin toplumunu oluşturacak bireylerin davranışlarını geliştirmesinde önemli 

bir işleve sahiptir (Gözütok, 1993). Öğretmenler, sınıf disiplinine ilişkin yeterli becerilere sahip 

olmalıdırlar. Çünkü sınıf disiplinini sağlarken uygulanacak yöntemler, bireyin gelişimiyle ilgilidir. 

Kendini ifade edebilme, sorumluluk alabilme, kendini tanıyabilme, sorunlara eleştirel yaklaşabilme, 

başkalarına saygı duyabilme, kendine ve çevresine güven duyabilme, değerli olduğunu hissedebilme gibi 

davranışların kazandırılması bir yönüyle sınıf disiplininin nasıl sağlandığına bağlıdır (Aydın, 2001) 

Okulöncesi eğitim yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar ailelerinden sonra en çok 

eğitim kurumlarında öğretmenleriyle vakit geçirmektedirler. Çocuğun tüm gelişim alanları üzerinde 

öğretmenin etkisi büyüktür.  Özellikle kendine güvenen, iç motivasyonu yüksek, öz-disiplinli bireyler 

yetiştirmek istenendir. Bunun için önce aileye ve sonra öğretmene büyük roller düşmektedir. Çocuğun 

gelişiminde öğretmen tutumlarının disiplin sağlamada kullandıkları yöntemlerin çocukların özellikle 

kişilik gelişiminde ve sağlıklı bireyler olabilmeleri için etkili olduğu düşünülmektedir. Öğretmenin iyi, 

başarılı ve davranışları ve bilgisiyle örnek olabilmesi için özyeterliklerinin de yüksek olması gerektiği 

düşünülmektedir. Özyeterliliği yüksek öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda daha başarılı olacakları 

varsayılmıştır. Bu sayıltıdan yola çıkarak bu çalışmanın amacı öğretmenlerin özyeterlilik düzeyleriyle 

ödül ceza kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  Literatür incelendiğinde ülkemizde böyle bir 

çalışmaya benzer nitelikte çalışmaya rastlanmamaktadır. Bundan dolayı bu çalışmanın alana katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımı ile öz yeterlilik inançları 

arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmış nicel araştırma 

yöntemlerinden betimsel nitelikte tarama modelinde bir çalışmadır.  

Evren ve Örneklem 

2017-2018 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı anaokullarında görev yapmakta olan okul öncesi 

öğretmenleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bursa, Gaziantep ve İstanbul ilinde görev yapan 

okul öncesi öğretmenleri arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 140 kadın, 10 erkek olmak 

üzere toplam 150 okul öncesi eğitimi öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemi 

oluşturan okul öncesi öğretmenlerinin 40’ı Bursa, 72’si Gaziantep, 38’i İstanbul ilinde görev 

yapmaktadır. Okulöncesi öğretmenlerinin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 
Tablo 1. Okul öncesi öğretmenlerin demografik özellikleri tablosu 

 

            Frekans             Yüzde 

Okul öncesi öğretmeninin yaşı   

19-25 yaş 30 20,8 

26-32 yaş 60 41,7 

33-39 yaş 38 26,4 

40 yaş ve üstü 16 11,1 

Toplam 144  

Okul öncesi öğretmeninin mezuniyeti    

Üniversite 98 65,3 

Önlisans  36 24,0 

Diğer 16 10,7 

Toplam 150 100 

Okul öncesi öğretmeninin meslekteki yılı    

1-4 yıl 56 37,3 

5-10 yıl 60 40,0 

10yıl üstü 34 22,7 

Toplam 150 100 

Okul öncesi öğretmeninin sınıfındaki öğrenci sayısı   

15 ve altı 10  

16-20 64 43,2 

21-30 84 56,2 

Toplam 148  
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Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin %41,7’si (60 kişi) 26-32 yaş aralığında, %65,3’ü 

(98kişi) üniversite mezunu, %40’ı (60 kişi) meslekte 5-10 yıldır çalışmaktadır. Öğretmenlerin 

%43,2’sinin (64 kişinin) sınıfındaki öğrenci sayısı 16-20 kişi aralığındadır. %56,2’sinin (84 kişinin) 

sınıfındaki öğrenci sayısı 21-30 kişi aralığındadır. 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlilik düzeylerini belirlemek için, Dellinger, Bobbett, Olivier 

ve Ellet (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Çiğdem Şahin Taşkın ve Güney 

Hacıömeroğlu tarafından yapılan Öğretmen Öz Yeterlilik İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Dört alt boyutu 

olan ölçek, 27 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutları:  

1-Akademik Öz Yeterlilik: Öğretmenlerin branşına yönelik bilgilerini arttırması, gelişmeleri takip 

etmesi, hizmet içi eğitimler vermesi ve projeler üretmesi akademik öz yeterlik kapsamında ele 

alınmaktadır. Dolayısıyla akademik öz yeterlik öğretmenlerin kendi alanlarına ilişkin donanımını, bilgi 

birikimine duydukları güveni ve bunu geliştirmeye yönelik inançlarını ifade etmektedir. 

2-Mesleki Öz Yeterlilik: Öğretmenlerin pedagojik, yani meslek bilgisi öz yeterliğini ifade 

etmektedir. 

3-Sosyal Öz Yeterlilik: Öğretmenlerin olumlu sosyal ilişkiler kurabilme ve kendini ifade etme 

yeterliğidir. 

4-Entelektüel Öz Yeterlilik: Öğretmenlerin bilgiyi ve olayları anlamlandırma, değerlendirme ve 

yorumlama gibi bilişsel yeteneklerine dayalı olarak sahip oldukları öz yeterliliği ifade etmektedir.  

Ölçeğin, Cronbach Alpha değeri 0.950 olarak belirlenirken; ölçeğin faktörlerine ilişkin Cronbach 

Alpha değerleri sırasıyla 0.889, 0.858, 0.844, 0.781 ve 0.732 olarak belirlenmiştir. 

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımına yönelik olan bilgiler ise 

araştırmacılar tarafından hazırlanan Görüş Anketi ile toplanmıştır.  Görüş anketi, demografik bilgiler, 

ödül ve ceza kullanımına ilişkin sorular olmak üzere toplam 10 sorudan oluşmaktadır.  

Verilerin analizi 

İlk olarak verilerin normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilmiştir. Yapılan 
Shapiro-Wilk analizi sonucunda verilerin normal dağıldığı (p> .05) belirlenmiştir. Bu nedenle 
istatistiksel işlemler olarak, frekans, yüzde, kikare ve varyans analizleri yapılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 2. Öğretmenlerin Ödül Kullanım Dağılımı Tablosu 

           Frekans             Yüzde  

Ödül kullanıyor musunuz?   

Evet 92 61,3 

Hayır  8 5,3 

Bazen 50 33,3 

Ne tür ödüller kullanıyorsunuz?    

Manevi (takdir etmek, aferin gibi) 44 31,0 

Maddi (sevdiği bir şeyi vermek gibi) 66 46,5 

Maddi+manevi 32 22,5 

Ne zaman ödül kullanıyorsunuz?     

Olumlu davranışta (paylaşma, yardım etme vs) 60 43,5 

Kurallara uygun davrandığı zaman 22 15,9 

Etkinliği bitirdiğinde 36 26,1 

Yarışma sonrasında kazananlara, başarılı olanlara 20 14,5 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin %61,3’ü (92 kişi) ödül kullanmaktadır. 

.%33,3’ü (50 kişi) ödülü bazen kullanmaktadır. %5,3’ü (8 kişi) ödül kullanmamaktadır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin %46,5’i (66 kişi) maddi ödül kullanmakta iken, %31’i (44 kişi) manevi ödül 

kullanmakta, %22,5’i (32 kişi) hem maddi hem manevi ödül kullanmaktadır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin %43,5’i (60 kişi) ödülü olumlu davranış (paylaşma yardım etme vs.) 

sergilendiğinde,%26,1’i (36 kişi) çocuk etkinliği bitirdiğinde,%15,9’u (22 kişi) çocuk kurallara uygun 

davrandığında, %14,5’i (20 kişi) yarışma sonrasında başarılı olanlara kullanmaktadır. 

Tablo 3. Okul öncesi öğretmenlerin ceza kullanımı dağılım tablosu 
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 Frekans   Yüzde 

Ceza kullanıyor musunuz?   

Evet 20 13,5 

Hayır  62 41,9 

Bazen 66 44,6 

Ne tür cezalar kullanıyorsunuz?     

Düşünme köşesi (mola) 30 35,7 

Özür dilemesini isteme 6 7,1 

Mahrum bırakma 38 45,2 

Sözlü uyarı 6 7,1 

Görev verme (sınıf toplatma gibi) 4 4,8 

Ne zaman ceza kullanırsınız?     

Şiddet (arkadaşını dövmesi, oyuncağa zarar vermesi) 50 59,5 

Huzuru bozduğunda 16 19,0 

Kurallara uymamak (sınıftan izinsiz çıkmak gibi) 18 21,4 

Ödül ve ceza kullanmak doğru mu?     

Evet 34 23,6 

Hayır 110 76,4 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin %44,6’sı (66 kişi) bazen ceza 

kullanmakta,%41,9’u (62 kişi) ceza kullanmamakta iken,%13,7’si (20 kişi)  ise ceza kullanmaktadır. 

Öğretmenlerin %45,2’si (38 kişi) mahrum bırakma, %35,7’si (30 kişi) düşünmesi köşesi (mola) ni 

kullanma, %7,1’i (6 kişi) özür dilemesini isteme, %7,1’i (6 kişi) sözlü uyarı yapma, %4,8’i (4 kişi) ise 

görev verme (sınıf toplatma gibi) cezalar verdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %59,5’i (50 kişi) 

şiddet durumu olduğunda (vurma gibi), %21,4’ü (18 kişi) kurallara uyulmadığı zaman,%19’u (16 kişi) 

huzur bozma durumunda ceza kullanmaktadır. 

Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdem yılına göre ödül ve ceza kullanımının 

dağılımı   

 Kıdem  Evet Hayır Bazen Toplam 
Pearson 

Chi-Square 
p 

Ödül 

kullanıyor 

musunuz? 

1-4 yıl f 24 6 26 56 

15,09 ,005* 

%  42,9 10,7 46,4 100 

5-10 yıl f 42 2 16 60 

%  70 3,3 26,7 100 

10 yıl üstü f 26 0 8 34 

%  76,5 0,0 23,5 100 

 Toplam f 92 8 50 150   

%  61,3 5,3 33,3 100   

Ceza 

kullanıyor 

musunuz? 

1-4 yıl f 4 34 18 56 

14,61 ,006* 

%  7,1 60,7 32,1 100 

5-10 yıl f 10 20 28 58 

%  17,2 34,5 48,3 100 

10 yıl üstü f 6 8 20 34 

%  17,6 23,5 58,8 100 

 Toplam f 20 62 66 148   

%  13,5 41,9 44,6 100   

*p< .05 

Ödül kullanımının meslek kıdem yılına bağlı olduğu görülmektedir (p< .05). Kıdem yılı 1-4 yıl 

arasında olanların ödül kullanım oranı % 42,9, bazen kullananların oranı % 46,4, kullanmayanların oranı 

ise % 10,7; 5-10 yıl arasında olanların ödül kullanım oranı % 70, bazen kullananların oranı % 26,7, 

kullanmayanların oranı ise % 3,3; 10 yıl üstü olanların ödül kullanım oranı % 76,5, bazen kullananların 

oranı % 23,5, kullanmayanların oranı ise % 0 olarak bulunmuştur. Kıdem yılı arttıkça ödül kullanım 

durumunun arttığı belirlenmiştir. 

Ceza kullanımı meslek kıdem yılına bağlı olduğu görülmektedir (p< .05). Kıdem yılı 1-4 yıl 

arasında olanların ceza kullanım oranı % 7,1, bazen kullananların oranı % 32,1, kullanmayanların oranı 

ise % 60,7; 5-10 yıl arasında olanların ceza kullanım oranı % 17,2, bazen kullananların oranı % 48,3, 

kullanmayanların oranı ise % 34,5; 10 yıl üstü olanların ceza kullanım oranı % 17,6, bazen kullananların 
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oranı % 58,8, kullanmayanların oranı ise % 23,5 olarak bulunmuştur. Kıdem yılı arttıkça ceza kullanım 

durumunun arttığı belirlenmiştir.  

Tablo 5. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıftaki öğrenci sayısı ile ödül ve ceza kullanımı 

dağılımı tablosu 

 Öğrenci sayısı  
Evet Hayır Bazen Toplam 

Pearson Chi-

Square 

p 

Ödül kullanıyor 

musunuz? 

15 ve altı f 2 0 8 10 

30,41 ,000* 

% 20 0 80 100 

16-20 f 26 8 20 54 

% 48,1 14,8 37 100 

21-30 f 64 0 20 84 

% 76,2 0 23,8 100 

                        Toplam f 92 8 48 148   

% 62,2 5,4 32,4 100   

Ceza kullanıyor 

musunuz? 

15 ve altı f 2 6 2 10 

10,11 ,039* 

% 20 60 20 100 

16-20 f 4 28 20 52 

% 7,7 53,8 38,5 100 

21-30 f 14 26 44 84 

% 16,7 31 52,4 100 

                        Toplam f 20 60 66 146   

% 13,7 41,1 45,2 100   

*p< .05 

Ödül kullanımının çocuk sayısına bağlı olduğu görülmektedir (p< .05). 15 ve daha az sayıda çocuk 

olan sınıflarda ödül kullanım oranı % 20, 16-20 çocuk olan sınıflarda % 48,1 iken, 21-30 çocuk olan 

sınıflarda ödül kullanım oranı % 76,2’dir. Sınıftaki çocuk sayısı arttıkça ödül kullanım durumunun 

arttığı görülmektedir. 

Ceza kullanımının da çocuk sayısına bağlı olduğu görülmektedir (p< ,05). 15 ve daha az sayıda 

çocuk olan sınıflarda ceza kullanım oranı % 20, bazen ceza kullanma durumu % 20, ceza kullanmama 

durumu ise % 60; 16-20 çocuk olan sınıflarda ceza kullanım oranı % 7,7, bazen ceza kullanma durumu 

% 38,5, ceza kullanmama durumu ise % 53,8 iken; 21-30 çocuk olan sınıflarda ödül kullanım oranı % 

16,7, bazen ceza kullanma durumu % 31, ceza kullanmama durumu % 52,4’dür. Sınıftaki çocuk sayısı 

arttıkça ceza kullanmıyorum diyenlerin oranının azaldığı görülmektedir. 

Tablo 6. Okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet durumu ile ödül ve ceza kullanımı dağılımı 

tablosu 

 

Okul öncesi 

öğretmenlerinin 

mezuniyet durumu 

 

Evet Hayır Bazen Toplam 

Pearson Chi-

Square 

p 

Ödül kullanıyor 

musunuz? 

Üniversite f 68 0 30 98 

19,12 ,001* 

% 69,4 0 30,6 100 

Önlisans f 16 6 14 36 

% 44,4 16,7 38,9 100 

Diğer f 8 2 6 16 

% 50 12,5 37,5 100 

                        Toplam f 92 8 50 150   

% 61,3 5,3 33,3 100   

Ceza kullanıyor 

musunuz? 

Üniversite f 18 42 38 98 

8,36 ,079 

% 18,4 42,9 38,8 100 

Önlisans f 2 12 20 34 

% 5,9 35,3 58,8 100 

Diğer f 0 8 8 16 

% 0 50 50 100 

                        Toplam f 20 62 66 148   

% 13,5 41,9 44,6 100   

*p< .05 
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Ödül kullanımının okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet durumuna bağlı olduğu görülmektedir 

(p< .05). Üniversite mezunu olanların ödül kullanım oranı % 69,4, bazen kullananların oranı % 30,6,  

kullanmayanların oranı ise % 0; önlisans mezunu olanların ödül kullanım oranı % 44,4, bazen 

kullananların oranı % 38,9, kullanmayanların oranı ise % 16,7; diğer kurumlardan mezun olanların ödül 

kullanım oranı % 50, bazen kullananların oranı % 37,5, kullanmayanların oranı ise % 12,5 olarak 

bulunmuştur. Üniversite mezunu olanların daha fazla ödül kullandığı  belirlenmiştir. 

Ceza kullanımının okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet durumuna bağlı olmadığı 

görülmektedir (p> .05). Üniversite mezunu olanların ceza kullanım oranı % 18,4, bazen kullanların oranı 

% 38,8,  kullanmayanların oranı ise % 42,9; önlisans mezunu olanların ceza kullanım oranı % 5,9, bazen 

kullananların oranı % 58,8, kullanmayanların oranı ise % 35,3; diğer kurumlardan mezun olanların ceza 

kullanım oranı % 0, bazen kullananların oranı % 50, kullanmayanların oranı ise % 50 olarak 

bulunmuştur. 

Tablo 7. Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmeninin öz yeterlilik inanç düzeyi nedir? 

  n Ortalama ss Mod Medyan Minimum Maksimum 

Genel Özyeterlilik  148 106,95 14,95 95 108 71,00 133,00 

Akademik özyeterlilik 150 20,93 3,91 25 21 13,00 25,00 

Mesleki özyeterklilik  148 27,80 5,11 35 28 17,00 35,00 

Sosyal özyeterlilik  150 33,45 4,79 32 34 17,00 40,00 

Entelektüel özyeterlilik  150 24,79 5,71 23 25 14,00 35,00 

Özyeterlilik inancı ortalama değeri 106,95, akademik özyeterlilik 20,93, mesleki özyeterlilik 

27,80, sosyal özyeterlilik 33,45 ve entelektüel özyeterlilik ortalama değeri de 24,79 olarak elde 

edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlilik inanç düzeyleri yüksektir. 

Tablo 8. Okul öncesi öğretmeninin ödül kullanımı durumuna göre öz yeterlilik düzeyleri  

 n Ortalama ss Minimum Maksimum 

Genel Özyeterlilik inancı 

Evet 92 105,43 15,43 71,00 129,00 

Hayır 8 120,00 18,28 91,00 133,00 

Bazen 48 107,67 12,39 87,00 128,00 

Toplam 148 106,95 14,95 71,00 133,00 

Akademik özyeterlilik inancı 

Evet 92 20,91 4,14 13,00 25,00 

Hayır 8 23,75 2,31 20,00 25,00 

Bazen 50 20,52 3,50 14,00 25,00 

Toplam 150 20,93 3,91 13,00 25,00 

Mesleki özyeterlilik inancı 

Evet 92 27,07 5,20 17,00 35,00 

Hayır 8 31,25 6,34 21,00 35,00 

Bazen 48 28,62 4,43 21,00 35,00 

Toplam 148 27,80 5,11 17,00 35,00 

Sosyal özyeterlilik inancı 

Evet 92 33,30 5,20 17,00 40,00 

Hayır 8 36,00 4,28 32,00 40,00 

Bazen 50 33,32 3,98 26,00 40,00 

Toplam 150 33,45 4,79 17,00 40,00 

Entelektüel özyeterlilik inancı 

Evet 92 24,15 5,89 14,00 35,00 

hayır 8 29,00 6,80 18,00 33,00 

Bazen 50 25,28 4,92 15,00 32,00 

Toplam 150 24,79 5,71 14,00 35,00 

Ödül kullandığını ifade eden okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlilik inancı ortalaması 105,43; 

kullanmadığını ifade edenlerin ortalaması 120; bazen kullandığını ifade edenlerin ortalaması ise 107,67 

olarak belirlenmiştir.  

Ödül kullandığını ifade eden okul öncesi öğretmenlerinin akademik özyeterlilik inancı 

ortalaması 20,91; kullanmadığını ifade edenlerin ortalaması 23,75; bazen kullandığını ifade edenlerin 

ortalaması ise 20,52 olarak belirlenmiştir. 

Ödül kullandığını ifade eden okul öncesi öğretmenlerinin mesleki özyeterlilik inancı ortalaması 

27,07; kullanmadığını ifade edenlerin ortalaması 31,25; bazen kullandığını ifade edenlerin ortalaması 

ise 28,62 olarak belirlenmiştir. 
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Ödül kullandığını ifade eden okul öncesi öğretmenlerinin sosyal özyeterlilik inancı ortalaması 

33,30; kullanmadığını ifade edenlerin ortalaması 36; bazen kullandığını ifade edenlerin ortalaması ise 

33,32 olarak belirlenmiştir. 

Ödül kullandığını ifade eden okul öncesi öğretmenlerinin entelektüel özyeterlilik inancı 

ortalaması 24,15; kullanmadığını ifade edenlerin ortalaması 29; bazen kullandığını ifade edenlerin 

ortalaması ise 25,28 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 9. Okul Öncesi öğretmeninin ödül kullanımı durumuna göre öz yeterlilik düzeyleri 

düzeyleri arasında fark olup olmadığına dair Varyans analizi sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı sd 

Ortalamanın 

Karesi F p 

Farkın 

kaynağı 

Genel Özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 1598,29 2 799,15 3,71 ,027* Evet ile 

hayır 

arasında 

Gruplar arası 31241,27 145 215,46 

Toplam 32839,57 147  

Akademik özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 72,05 2 36,02 2,41 ,094  

Gruplar arası 2201,28 147 14,97  

Toplam 2273,33 149   

Mesleki özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 177,56 2 88,78 3,51 ,032* Evet ile 

hayır 

arasında 

Gruplar arası 3662,36 145 25,26 

Toplam 3839,92 147  

Sosyal özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 54,81 2 27,41 1,20 ,305  

Gruplar arası 3362,36 147 22,87  

Toplam 3417,17 149   

Entelektüel özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 191,22 2 95,61 3,01 ,052  

Gruplar arası 4669,95 147 31,77  

Toplam 4861,17 149   

*p< .05 

Yapılan varyans analizi sonucunda,  okul öncesi öğretmenlerinin genel özyeterlilik ile mesleki 

özyeterlilik düzeylerinin ödül kullanmayanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği (p<0,05); akademik, sosyal ve entelektüel özyeterlilik düzeylerinin ise farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (p>0,05).  

Tablo 10. Okul Öncesi öğretmeninin ceza kullanımı durumuna göre öz yeterlilik düzeyleri 

 n Ortalama ss Minimum Maksimum 

Genel Özyeterlilik inancı 

Evet 20 107,20 12,68 90,00 129,00 

Hayır 60 113,17 14,59 71,00 133,00 

Bazen 66 101,45 14,03 74,00 129,00 

Toplam 146 107,05 15,02 71,00 133,00 

Akademik özyeterlilik inancı 

Evet 20 21,90 3,65 13,00 25,00 

Hayır 62 21,81 3,78 14,00 25,00 

Bazen 66 19,85 3,92 13,00 25,00 

Toplam 148 20,95 3,93 13,00 25,00 

Mesleki özyeterlilik inancı 

Evet 20 27,00 5,75 17,00 35,00 

Hayır 60 30,37 4,49 20,00 35,00 

Bazen 66 25,79 4,53 19,00 35,00 

Toplam 146 27,84 5,14 17,00 35,00 

Sosyal özyeterlilik inancı 

Evet 20 35,80 3,04 31,00 40,00 

Hayır 62 34,42 4,33 17,00 40,00 

Bazen 66 32,06 5,10 19,00 40,00 

Toplam 148 33,55 4,74 17,00 40,00 

Entelektüel özyeterlilik inancı 

Evet 20 22,50 5,30 16,00 33,00 

Hayır 62 26,52 5,70 17,00 34,00 

Bazen 66 23,76 5,50 14,00 35,00 

Toplam 148 24,74 5,74 14,00 35,00 

Özyeterlilik inancı puan ortalaması ceza kullananlarda 107,20 iken kullanmayanlarda 113,17 ve 

bazen diyenlerde de 101,45; akademik özyeterlilik inancı puan ortalaması ceza kullananlarda 21,90 iken 

kullanmayanlarda 21,80 ve bazen diyenlerde de 19,85; mesleki özyeterlilik inancı puan ortalaması ceza 

kullananlarda 27 iken kullanmayanlarda 30,37 ve bazen diyenlerde de 25,79; sosyal özyeterlilik inancı 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

puan ortalaması ceza kullananlarda 35,80 iken kullanmayanlarda 34,42 ve bazen diyenlerde de 32,06;  

entelektüel özyeterlilik inancı puan ortalaması ceza kullananlarda 22,50 iken kullanmayanlarda 26,52 

ve bazen diyenlerde de 23,76 olarak belirlenmiştir.   

Tablo 11. Okul Öncesi öğretmeninin ceza kullanımı durumuna göre öz yeterlilik düzeyleri 

arasında fark olup olmadığına dair Varyans analizi sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı sd 

Ortalamanın 

Karesi F p 

Farkın Kaynağı 

Genel Özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 4311,66 2 2155,83 10,85 

 

,000* 

 

Hayır ile bazen 

arasında Gruplar arası 28399,90 143 198,60 

Toplam 32711,56 145  

Akademik özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 143,60 2 71,80 4,89 

 

,009* 

 

Hayır ile bazen 

arasında Gruplar arası 2127,96 145 14,68 

Toplam 2271,57 147  

Mesleki özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 675,09 2 337,55 15,33 

 

,000* 

 

Evet ile hayır 

arasında ve 

Hayır ile bazen 

arasında 

Gruplar arası 3148,96 143 22,02 

Toplam 3824,06 145 
 

Sosyal özyeterlilik 

inancı 

Grup içi 294,51 2 147,26 7,09 

 

,001* 

 

Evet ile bazen 

arasında ve 

Hayır ile bazen 

arasında 

Gruplar arası 3010,05 145 20,76 

Toplam 3304,57 147 
 

Entelektüel 

özyeterlilik inancı 

Grup içi 359,64 2 179,82 5,82 ,004* Hayır ile bazen 

arasında Gruplar arası 4480,61 145 30,90 

Toplam 4840,24 147  

*p< 0,05 

Genel özyeterlilik inancı, akademik, mesleki, sosyal ve entelektüel özyeterlilik inancı, ceza 

kullanma durumuna göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir (p< .05). Farkın kaynağını 

belirlemek için yapılan Tukey Testi aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 12. Okul Öncesi öğretmeninin ceza kullanımı durumuna göre öz yeterlilik inanç 

düzeyleri arasında farkın kaynağına yönelik Tukey Testi sonuçları 

Bağımlı Değişken 

(I) Ceza 

kullanıyor 

musun? 

(J) Ceza 

kullanıyor 

musun? 

Ortalama 

farkı (I-J) 

Std. 

Hata 
p 

Genel Özyeterlilik inancı 
Evet 

Hayır -5,97 3,64 0,23 

Bazen 5,76 3,60 0,25 

Hayır Bazen 11,71* 2,51 0,00* 

Akademik özyeterlilik inancı 
Evet 

Hayır 0,09 0,99 0,99 

Bazen 2,05 0,98 0,09 

Hayır Bazen 1,96 0,68 0,012* 

Mesleki özyeterlilik inancı 
Evet 

Hayır -3,37 1,21 0,017* 

Bazen 1,21 1,20 0,57 

Hayır Bazen 4,58* 0,84 0,00* 

Sosyal özyeterlilik inancı 
Evet 

Hayır 1,38 1,17 0,47 

Bazen 3,74* 1,16 0,005* 

Hayır Bazen 2,36 0,81 0,011* 

Entelektüel özyeterlilik 

inancı 

Evet 
Hayır -4,02 1,43 0,015 

Bazen -1,26 1,42 0,65 

Hayır Bazen 2,76 0,98 0,016* 

*p< 0,05 

Tukey Testi sonucunda, ceza kullanmayanların özyeterlilik, akademik ve entelektüel özyeterlilik 

inancı düzeylerinin, bazen ceza kullananlara göre özyeterlilik inancı düzeylerinin daha yüksek olduğu;  
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ceza kullanan ve kullanmayan öğretmenlerin mesleki ve sosyal özyeterlik inançlarının bazen ceza 

kullananlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablodan da anlaşıldığı üzere bazen ceza kullanan 

öğretmenlerin özyeterlilik düzeyleri ceza kullanan ve kullanmayan öğretmenlere göre daha düşük 

çıkmaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımı ile öz yeterlilik inançları 

arasındaki ilişki çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

çoğunluğu %61,3’ü ödül kullanmakta ve bu ödüllerin çoğunluğunu maddi ödüller (%46,5) 

oluşturmaktadır. Ancak Deci, Koestner ve Ryan (2001) maddi ödüllerin içsel motivasyona zarar 

verdiğini, engel olabileceğini belirtmişlerdir. Gündoğdu (2007) ve Keklik (2008) çalışmasında 

öğretmenlerin sınıf içi disiplin sağlamada uyguladıkları yöntemlerden en fazla etkili olanının psikolojik 

ödül olduğunu belirtmektedir. Şahin, Demir ve Kartal (2012) çalışmasında da öğretmen adaylarının 

genel olarak, psikolojik ve sosyal ödül uygulamalarını, maddi ödül uygulamalarına kıyasla daha çok 

tercih etiklerini ifade etmektedir. Maddi ödüller kullanıldığında öğrencinin neyi başardığını ve neyi 

geliştirmesi gerektiğini bilmedikleri belirtilmektedir (Deci ve ark, 2001). Bu bağlamda yapılan 

araştırmalar araştırmamızı destekler nitelikte değildir. Bu durum öğretmenlerin sınıf yönetimi 

konusunda yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu %43,5’i 

(60 kişi) ödülü olumlu davranış (paylaşma yardım etme vs.) sergilendiğinde kullanmaktadır. 

Öğretmenlerin ödülü uygun zamanlarda ve seyrek olarak kullanmaları önerilmektedir (Good ve Brophy, 

2008).  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu % 60,3’ü ceza ile olumsuz davranışın ortadan 

kalkmayacağını düşünmektedir. Kuzgun (1997) cezasız ya da çok az ceza ile de disiplin sağlamanın 

mümkün olabileceğini belirtmiştir. Ancak öğretmenler bu görüşe sahip olmakla beraber öğretmenlerin 

yarıya yakını %44,6’sı bazen ceza kullanmaktadır. Turla, Şahin ve Avcı (2001) çalışmalarında okul 

öncesi öğretmenlerin çocukları kontrol edebilmek için zaman zaman bağırmak, olumsuz davranışları 

ortadan kaldırabilmek için ceza vermek ve olumlu davranışa yönlendirebilmek için önceden ödül 

vermek zorunda kaldıklarını saptamışlardır. Öğretmenlerin %45,2’si (38 kişi) mahrum bırakma cezası 

uygulamakta, %35,7’si (30 kişi) çocuğu düşünme köşesine gönderme cezası uygulamaktadır. Ceza 

verme nedeni olarak öğretmenlerin yarıdan fazlası (%59,5) çocuk şiddet davranışı gösterdiğinde cezaya 

başvurmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %76,4’ü ödül ve ceza kullanmanın doğru olmadığını 

düşünmektedir. Buna rağmen öğretmenlerin %61,3’ü ödül kullanmakta, %44,6’sı da bazen ceza 

kullanmaktadır. Woolfolk Hoy ve Weinstein (2006) çalışmasında öğretmenlerin sınıf yönetimi 

konusunda esnek olması gerektiğini, çocukların davranışlarına göre ödül ve cezanın yerinde 

kullanılmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunlukla 

ödül ve ceza yöntemini kullanarak disiplini sağlamaya çalışmaları, öğretmen merkezli katı disiplin 

anlayışının etkin olduğunu göstermektedir 

Öğretmenlerin ödül ve ceza kullanımı ile kıdem yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı anlamlı 

farklılık vardır. Öğretmenlerin kıdem yılı arttıkça ödül ve ceza kullanımları da artmaktadır. Bu 

çalışmanın aksine, Allen (2005) tarafından yapılan araştırmada cezaların kullanımında, meslekteki yılın 

bir etkisi olmadığını ve deneyimli öğretmenlerin, deneyimsiz öğretmenlere göre müdahaleci olmayan 

modellerden daha çok yararlandığını belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, deneyimli öğretmenlerin, sosyal 

ve kişisel gelişime odaklı yöntemleri daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Bu çalışmada farklı bir 

sonuçla karşılaşılmasının nedeninin öğretmenlerin seneler geçtikçe sabır düzeylerinin azalması, disiplin 

sağlamada daha hızlı bir yöntem olan ödül ve ceza yöntemini tercih etmeleri olabilir.  

Öğretmenlerin ödül ve ceza kullanımı öğrenci sayısına bağlıdır. 15 ve altı öğrencisi olan 

sınıflarda ödül kullanımı %20 ve 16-20 öğrencisi olan sınıflarda ödül kullanım oranı %48,1 iken 21-30 

öğrenci olan sınıflarda ödül kullanım oranı %76,2’dir. 15 ve altı öğrencisi olan sınıflarda öğretmenlerin 

%60’ı, 16-20 öğrencisi olan sınıflarda öğretmenlerin %53,8’i ve 21-30 öğrencisi olan sınıflarda 

öğretmenlerin %41,1’i ceza kullanmamaktadır. Sonuç olarak öğrenci sayısı arttıkça öğretmenlerin ödül 

ve ceza kullanımlarının arttığı söylenebilir.  
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Ödül kullanımı ile öğretmen mezuniyet durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Üniversite mezunu olanların daha fazla ödül kullandığı belirlenmiştir. Ancak ceza 

kullanımı ile öğretmen mezuniyet durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

Çalışmada öğretmenlerin genel özyeterlilik inanç düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Ödül 

kullanmayan okul öncesi öğretmenlerinin genel özyeterlilik ile mesleki özyeterlilik düzeylerin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretmenler öğrencileri ödüllendirme uygulamalarında zamanlama, ödül 

tipi ve ödüllendirme biçimi ile ilgili seçimlerinde oldukça dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü doğru 

bir biçimde dikkatle yapılmayan ödüllendirme uygulamalarının istenmeyen sonuçlar doğurduğu 

bilinmektedir (Bursztyn ve Jensen, 2014). Ayrıca ödülün bağımlılık yapıcı bir özelliğe sahip olduğu 

(Delgado ve diğerleri, 2003; Pink, 2009), akademik bağlamda ödüle karşı oluşmuş bağımlılık halinin 

aynı zamanda bireyleri ceza hassasiyeti yüksek bireyler olmaya yatkın hale getirdiği de (Aypay, 2015) 

bilinmektedir.  

Özyeterlilik düzeyi ceza kullanma durumuna göre farklılık göstermektedir. Ceza 

kullanmayanların özyeterlilik, akademik ve entelektüel özyeterlilik inancı düzeylerinin, bazen ceza 

kullananlara göre özyeterlilik inancı düzeylerinin daha yüksek olduğu;  ceza kullanan ve kullanmayan 

öğretmenlerin mesleki ve sosyal özyeterlik inançlarının bazen ceza kullananlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bazen ceza kullanan öğretmenlerin özyeterlilik düzeylerinin ceza kullanan ve 

kullanmayan öğretmenlere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Sosyal özyeterliliği düşük olan 

öğretmenlerin ise bazen ceza kullandıkları saptanmıştır. Bu durum, öğretmenin kendini yeterli 

hissetmediği ve dolayısıyla kararlı bir tutum içinde olamamasından ötürü bazen ceza kullandığını 

düşündürmektedir. Appleton ve Kindt (1999), tarafından yapılan çalışmada kendine güven duygusunun 

gelişmesi için alan bilgisinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada mesleki özyeterlilik inancı 

yüksek olan öğretmenlerin ceza kullanmadığı görülmektedir. Araştırma sonunda oluşan bu sonuç 

Appleton ve Kindt (1999), tarafından yapılan çalışma ile paralellik göstermektedir. 

Bu sonuçlardan hareketle, öğretmenlerin maddi ödülden kaçınarak manevi ödüle yönelmeleri 

ve değişken aralıklı ödüllendirmeyi tercih etmeleri önerilebilir. Kıdem yılı arttıkça ödül ve ceza 

kullanımlarının da arttığı belirlenmiş olduğundan, kıdem yılı yüksek olan öğretmenlerin sosyal ve 

ekonomik olarak desteklenmeleri ve böylece çocuklara yönelik uygun olmayan şekilde ödül ve ceza 

kullanımının azaltılması sağlanabilir. Öğretmenlerin ödül ve ceza kullanımı sınıfındaki çocuk sayısı 

arttıkça artmaktadır. Bu nedenle sınıftaki çocuk sayısının 15 üzerine çıkmaması sağlanabilir. Bu 

çalışma, 150 öğretmen ile sınırlıdır. Öğretmen sayısı arttırılarak çalışma yinelenebilir. Çalışmaya nitel 

boyut eklenerek karma desende bir çalışma yapılabilir. 
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Özet  

Çalışma öğretmen perspektifinde etkili öğrenmenin bileşenleri ve etkili öğrenme gerçekleştiren ve 

gerçekleştiremeyen öğrencilerin sınıf içi davranışlarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Düzce İli merkez ilçelerinde bulunan, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulları ve 

anasınıflarında bulunan 36-72 ay arası çocuklara eğitim veren 10 okul öncesi öğretmeni ve 10 okul öncesi öğrenci 

oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmenlere yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ve öğrencilere yönelik hazırlanan gözlem formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. 

Çalışmada, okul öncesi öğretiminin ana birleşenleri öğretmen görüşlerine göre, etkili öğrenme yaparak yaşayarak, 

aktif öğrenme ve göz teması kurmanın önemli olduğu, kullanılan etkinlik türlerinin; somut etkinlikler, açık uçlu 

sorular ve eğlenceli öğrenme ortamları yer alırken çocukların öğrendiğini anlamak için ise geri bildirim alma ve 

gerçek hayata transfer edebilme olduğu savunulmuştur. Etkili öğrenmeyi engelleyen faktörlerin mesleki 

yetersizlik, sınıf ortamı, materyal yetersizliği, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyi ve çevre koşullarının olduğu, 

öğrenmede yaşanan güçlüklerin ise; dikkat dağınıklığı, ilgi alanı olmayan konular, bilgi ve donanım yetersizliği, 

öğrenme güçlüğü ve soyut kavramlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Kavram yanılgılarını önlemek için, geri 

bildirim alma, uygulamaya yönelik etkinlikler ve yakından uzağa ilkesi olduğu; öğrenme gerçekleşmediği taktirde 

verilen tepkilerin, sabırlı olmak, farklı öğretim yöntemini kullanmak, teşvik edici olmak, bireysel ihtiyaçları 

öğrenmek; öğrenmediği taktirde alınan önlemlerin ise, farklı yöntem ve tekniklere değinmek, bireysel dikkat 

eksikliğini dikkate almak, öğrenci aktifliği, aile işbirliği olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklarla yapılan gözlem 

neticesinde; dikkatini verme, gözlem yapma, neden sonuç ilişkisi kurabilme, merak, eşleştirme ve gruplama yapma 

gibi önemli becerilerinin oldukça geliştiği görülürken, uygulama sonunda bazı çocuklarda dikkat dağınıklığı, 

neden sonuç ilişkisi kuramama ve derse karşı ilgisizlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem, etkin öğrenme, öğrenme 

Summary  

        The study was conducted to determine the components of effective learning from the teacher’s perspective 

and the classroom behaviors of students who can and cannot learn effectively. The study group consisted of 10 

pre-school teachers and ten pre-school students who teach children between 36-72 months in official and private 

kindergartens and kindergartens affiliated to the Ministry of National Education, located in the central districts 

Düzce Province. The phenomenology model, one of the qualitative research methods, was used in the study. The 

researcher’s semi-structured interview form and the observation form prepared for the students were used as data 

collection tools. The data were analyzed using the content analysis technique. In the study, the main components 

of pre-school education, according to the opinions of the teachers, by living by doing effective learning, active 

learning, and establishing eye contact are important, the types of activities used; While there are concrete activities, 

open-ended questions, and fun learning environments, it is argued that it is the ability to receive feedback and 

transfer it to real life in order to understand what children learn. The factors that prevent effective learning are 

professional inadequacy, classroom environment, material inadequacy, student readiness level, and environmental 

conditions, and difficulties in learning; It is thought to arise from attention deficit, subjects that are not of interest, 

lack of knowledge and equipment, learning difficulties and abstract concepts. In order to avoid misconceptions, it 

is the principle of receiving feedback, practical activities and close away; the reactions given in the absence of 

learning; to be patient, to use different teaching methods, to be encouraging, to learn individual needs; They stated 

that the measures taken in case of not learning are to mention different methods and techniques, to take into account 

the individual attention deficit, student activity, and family cooperation. As a result of the observation with the 

children; While it was observed that essential skills such as paying attention, observing, establishing a cause and 

effect relationship, curiosity, matching, and grouping had improved considerably, at the end of the application, it 
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was concluded that some children had a distraction, inability to establish cause-effect relationship and indifference 

towards the lesson. 
Keywords: pre-school period, active learning, learning 

GİRİŞ 

Okul öncesi dönemde eğitim; çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden 

gelişimlerinin bireysel düzeylerine uygun zengin uyarıcı ortamlarda desteklenmesi, onları ilkokula 

hazırlaması açısından büyük bir önemli taşımaktadır (MEB, 1993). Okul öncesi dönemde çocuklara 

daha iyi bir gelecek hazırlamak için nitelikli bir öğretim ortamı hazırlanması gerekmektedir. Okul 

öncesi öğretim ortamının, çocukların temel alışkanlıklarını doğrudan etkilediği için (fiziksel ve bilişsel 

vb.) becerilerinin gelişimlerini katkı sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır (Yumuş, 2013). 

Öğrenme-öğretme sürecinde etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, her 

öğretmenin etkili öğretim becerilerine sahip olması gerekmektedir (Yumuş, 2013). Öğretmen, 

öğrencilerin davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu yüzden öğrenci 

davranışlarının değiştirilmesinde, geliştirilmesinde ve yeni davranış örüntülerinin kazandırılmasında 

öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemi kadar öğrenciye yaklaşım biçimi de önem kazanmaktadır 

(Deniz, Avşaroğlu ve Fidan, 2006). 

Okul öncesi eğitim, önemli bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte bilgilerin nasıl öğretileceğine dair 

yöntem ve stratejiler önem kazanmaktadır (MEB, 2006). Çocukların öğrenmelerini kolaylaştırmak, 

araştırma ve inceleme yapmaya teşvik etmek, öğrenme kalitesini artırmak, öğrenmeye karşı istekli 

kılmak, öğrendiklerini yaşamlarında kullanabilir hale getirmek, okul öncesi dönemde kullanılan 

birçok yeni yaklaşımın amaçları arasında yer almaktadır (Üstün ve Çakar, 2006). 

Öğretmenin yetkisi okul öncesi çocuklarına bilgileri öğretmek değil, uygun araştırma ve 

inceleme ortam hazırlamaktır (Aktaş Arnas, 2002). Uygun bir fiziki ortam içinde, gerekli olan araç-

gereç hazırlamak ve iyi düzenlenmiş bir eğitim programı düzenlemek istenilen davranış özelliklerini 

ve çocuklara kazandırabilecek niteliklere sahip bu anlamda donanımlı okul öncesi öğretmenleri ile 

sağlanabilir (Üstünoğlu, 1987). 

Öğretmen, her çocuğun gelişimini ve öğrenmesini sağlamak için ilgi çekici ve duyarlı bir ortam 

hazırlamalıdır. NAEYC (2009) göre, çocukların sınıf ortamlarını planlamaya yönelik olarak 

öğretmenlere şunları önermektedir: 

1. Her bir çocuğun ihtiyaçlarını göz önüne alarak, çocukların materyalleri keşfetmeye teşvik 

eden ve materyalleri seçmesini olanak sağlayan öğrenme ortamlarının hazırlanması; 

2. Çocuklara güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratılması, 

3. Günlük programların dönüşümlü olarak aktif ve sessiz zaman dilimlerine göre 

düzenlenmesi, 

4. Çocuklara en az bir saat her gün oyun oynamaları için süre ayrılmalıdır. 

Öğretmen eğitim ortamını düzenlerken iletişimin yönünü düzenlemeli ve derse katılımın 

artması için “öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene ve öğrenciden öğrenciye” olacak şekilde 

çalışmalar yapmalıdır. Yöntem ve teknikler ders içerisinde öğrencinin görüşleri, bilgi, beceri ve 

kapasiteleri doğrultusunda değiştirebilir (Şaşan, 2002). 

NAEYC (2009)’a göre okul öncesi dönemdeki öğretmenlerin; çocukların öğrenmesinde aktif 

rol almalarını sağlayabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve eğilimler açısından donanımlı olmaları 

gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, okul öncesi dönemde çocuğa verilecek uygun eğitimin, etkin 

öğrenmeyle becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirecek ileriki yıllarda bu becerileri aktif 

kullanmasına yardımcı olacak etkinlikler planlayarak uygulaması gerekmektedir (Ayvacı, 2010). 

Öğrencilerin nasıl öğrendiğine odaklanan son yıllarda artarak devam eden çalışmalarda gelinen 

nokta, öğrencilere farklı yöntem ve stratejiler kullanıldığı aynı yolla öğrenmediği sonucuna varılmıştır 

(Tay, 2014; Çolak, 2013, Joy ve Kolb, 2007; Çolak, 2006; Gencel, 2006; Güven, 2004). Öğrenmenin, 

üst düzey ve kalıcı öğrenme ürünlerine ulaşması için her bireyin özelliklerine göre öğrenme 
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yaklaşımları belirlenmesi ve öğrenme sürecinin daha kalıcı öğrenmeler oluşturacak şekilde 

düzenlenmesi de öğrenme sürecinin önemli değişkenleridir (Çolak & Fer, 2007). 

Alan yazın incelendiğinde, okul öncesi çocuklardaki öğrenme düzeyi ile ilgili yapılan 

çalışmaların (McLellan, 2010; Fleck ve ark., 2013; Ramazan ve ark., 2018; Buldu, Şahin ve Yılmaz, 

2018) sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. İncelenen çalışmalara bakıldığında öğretmen görüşlerinin 

önemli olduğu, bu görüşlerden yola çıkarak öğretimin planlandığı ve etkilerinin incelendiğidir. Bu 

çalışmanın alana katkısı diğer çalışmalardan farklı olarak öğretmen perspektifinde etkili öğrenmenin 

bileşenleri ve etkili öğrenme gerçekleştiren ve gerçekleştiremeyen öğrencilerin sınıf içi 

davranışlarının tespit edilmesidir. 

Bu bağlamda bu çalışmada; 

1- Önemli bileşen olan öğretmenin bu konuyla ilgili görüşünün alınması ve 

2- Öğrencilerin etkili öğrenme durumlarını etkileyen durumların tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde etkili öğrenmeye yönelik öğretmen görüşleri ve 

uygulamaların incelenmesini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim 

(fenomenoloji) kullanılmıştır. Olgu bilim (fenomenoloji), katılımcıların tecrübelerinden faydalanarak 

bir olgu ile ilgili daha derin ve ayrıntılı olarak bilgi elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntemle 

farklı anlayıştaki bireylerin düşüncelerini ortaya çıkararak aynı olguları kategorize edilmiş kavramlara 

göre sınıflandırmaktadır (Didiş, Özcan & Akbak, 2008; Çepni, 2012). 

Bu araştırmada “amaçlı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yöntemi ile 

çeşitleme yöntemi kullanılarak farklılıklar bir araya getirilip ortak yönlerin bulunması 

amaçlanmıştır (Patton, 2014, s.46). Sözü geçen çeşitliliği sağlamak amacıyla bu çalışmada farklı yaş 

gruplarıyla çalışan öğretmenler, özel sektör ve kamuda çalışan öğretmenler ve eğitim geçmişleri ve 

çalışma deneyimleri farklı olan öğretmenlerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 

Araştırma olgu bilim olarak tasarlandığından amaca uygun olan her öğrenci üzerinde gözlem 

tekniği uygulanmıştır. Gözlem, belli bir kişi, nesne, olay, yer, durum ve şartlara bağlı olarak bilgi 

toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakıştır (Karasar, 2006). Gözlem tekniğinin en önemli 

özelliği, gözlenenlerin kendi doğal ortamları içinde bulunmasıdır. Burada en önemli husus ise dikkatli 

ve sistematik bir gözlem yapmak, önemli ayrıntıları önemsiz şeylerden ayırt etmek ve betimleyici 

anlatımla gözlemi yazıya aktarabilmektir (Patton, 2002). 

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim 1.döneminde Düzce İli merkez ilçelerinde bulunan, 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulları ve anasınıflarında bulunan 36-72 ay arası 

çocuklara eğitim veren 10 okul öncesi öğretmeni ve 10 okul öncesi öğrencilerini kapsamaktadır. 

Okul öncesi öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo-1 de sunulmuştur.  

Tablo-1 Okul Öncesi Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 

K

atılımcı 

No 

Y

aş 

M

esleki 

Kıdem 

Eğitim 

Durumu 

Çalıştığ

ı okulda hizmet 

süresi 

Ç

alışma 

Saati 

Çalışılan 

Kurum 

Ö

1 

2

6-30 

0

-5 yıl 
Lisans 

0-5 

yıl 

Yarı

m Gün 

Bağımsız 

anaokulu 

Ö

2 

2

6-30 

0

-5 yıl 
Lisans 

0-5 

yıl 

Yarı

m Gün 
Anasınıfı 

Ö

3 

2

0-25 

0

-5 yıl 
Lisans 

0-5 

yıl 

Yarı

m Gün 
Anasınıfı 
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          Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmada yer alan on okul öncesi öğretmenin yaş aralığı 

26-30 ile 41 yaş arasında değişmektedir. Bu öğretmenlerin meslekteki hizmet süreleri aralığı, 1 ile 15 

yıl, aynı okulda çalışma hizmet süreleri ise 1 ile 15 yıl olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin ikisi ön 

lisans mezunu iken, yedisi ise lisans mezunu olup sadece bir kişi lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 

Öğretmenlerin ikisi tam gün çalışırken, sekizi ise yarım gün olarak çalışmaktadır. Çalıştıkları kurum, 

altısı anasınıfı iken, dördü bağımsız anaokuludur. Okul öncesi öğrencilerine demografik bilgileri Tablo-

2 de sunulmuştur. 

Tablo-2 Okul Öncesi Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

Tablo 2 okul öncesi öğrencilerinin demografik bilgileri göre; ikisi 36-48 ay, ikisi 48-60 ay, altısı 

ise 60-72 ay yaş grubu sınıflarında öğrenim gören çocuklar oluşturmaktadır. Okul öncesi çocukların 

Ö

4 

2

0-25 

0

-5 yıl 
Lisans 

0-5 

yıl 

Tam 

Gün 

Bağımsız 

anaokulu 

Ö

5 

3

1-35 

6

-10 yıl 

Ön 

Lisans 

6-10 

yıl 

Yarı

m Gün 
Anasınıfı 

Ö

6 

3

6-40 

6

-10 yıl 
Lisans 

6-10 

yıl 

Yarı

m Gün 
Anasınıfı 

Ö

7 

2

0-25 

0

-5 yıl 

Ön 

Lisans 

0-5 

yıl 

Tam 

Gün 

Bağımsız 

anaokulu 

Ö

8 

4

1 yaş 

üstü 

1

1-15 yıl 

Yüksek 

Lisans 

11-

15 yıl 

Yarı

m Gün 
Anasınıfı 

Ö

9 

3

1-35 

6

-10 yıl 
Lisans 

0-5 

yıl 

Yarı

m Gün 
Anasınıfı 

Ö

10 

2

0-25 

0

-5 yıl 
Lisans 

0-5 

yıl 

Yarı

m Gün 

Bağımsız 

anaokulu 

 

K

atılımcı 

No 

 

C

insiyet 

 

Ann

e Eğitim 

Durumu 

 

Bab

a Eğitim 

Durumu 

 

Anne Baba 

 

Kar

deş sayısı 

Ailenin sosyo-   

ekonomik durumu 

Ç

1 

E

rkek 

Lise Yüks

ekokul 

Birlikte yaşıyor 1 Orta Düzey 

Ç

2 

K

ız 

Lise Yüks

ekokul 

Ayrı yaşıyor 

(boşanmış) 

1 Orta Düzey 

Ç

3 

K

ız 

Yüks

ekokul 

Lisa

ns 

Birlikte yaşıyor Kard

eşi yok 

Orta Düzey 

Ç

4 

E

rkek 

Lise Lise Ayrı yaşıyor 

(boşanmış) 

Kard

eşi yok 

Orta Düzey 

Ç

5 

K

ız 

Lisa

ns 

Lisa

ns 

Birlikte yaşıyor 2 Orta Düzey 

Ç

6 

E

rkek 

Lise Yüks

ekokul 

Birlikte yaşıyor 1 Orta Düzey 

Ç

7 

E

rkek 

Lisa

ns 

Lisa

ns 

Birlikte yaşıyor 2 Orta Düzey 

Ç

8 

K

ız 

Lise Lise Ayrı yaşıyor 

(boşanmış) 

Kard

eşi yok 

Alt düzey 

Ç

9 

K

ız 

Yüks

ekokul 

Yüks

ekokul 

Birlikte yaşıyor 1 Orta Düzey 

Ç

10 

E

rkek 

Lise Lise Birlikte yaşıyor Kard

eşi yok 

Orta Düzey 
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beş kız beş erkek olmak üzere on öğrenci gözlem yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, çocukların anne 

eğitim durumları lise mezunu altı kişi, yüksekokul iki kişi, lisans ise iki kişi; baba eğitim durumlarında 

üç lise mezunu, yüksekokul dört kişi, lisans ise üç kişi arasında değişmektedir. Anne baba birlikte olan 

yedi kişi, ayrı yaşıyor (boşanmış) ise üç kişi belirtilmiş, kardeş sayısı; kardeşi olmayan dört kişi, 

kardeşi bir olan dört kişi, kardeşi iki olan ise iki kişidir. Ailenin sosyo-ekonomik durumu ise alt düzey 

bir kişi, orta düzey dokuz kişi belirtilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmenlere yönelik yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ve öğrencilere yönelik hazırlanan gözlem formu kullanılmıştır. Veri 

toplama araçlarının ilk kısmında öğretmenler ve öğrenciler ile ilgili demografik veriler yer 

almaktadır. Konu ile ilgili literatür taraması ile bilgiler toplanmış ve veri toplama aracı 

geliştirilmiştir. Görüşme sorularının iç geçerliği sağlamak amacıyla üç okul öncesi öğretmeninden 

uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra iki öğretmenle pilot uygulama yapılmış 

soruların açık ve anlaşılır olup olmadığı, verilen cevapların araştırmanın amacına uygunluğu 

denenmiştir. Bu çalışma doğrultusunda formlara son şekli verilerek iç geçerliği saptanmıştır. Veri 

toplama aracı olarak uygulanmasında bir problem olmadığı görülmüştür. 

Görüşme Formu: Okul öncesi öğretmenlerinin etkili öğrenmeye yönelik görüşlerini belirlemek 

amacıyla sekiz açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 

Hazırlanan görüşme formunda; çocuklarda etkili öğrenme nasıl gerçekleştiği, nasıl öğrendiği, 

öğrenmeyi engelleyen faktörler, yaşanılan güçlükler, kavram yanılgıları, öğrenmediği taktirde hangi 

önlemlerin alındığına yönelik sorular içermektedir. Görüşmeler her bir öğretmen ile ortalama 30-45 

dakika sürmüştür. 

Gözlem formu: Çocukların bilişsel gelişimine yönelik ölçme becerisine uygun olarak hazırlanan 

çalışma etkinlikleri gönüllü öğretmenlere verilerek etkili öğrenme durumlarını etkileyen durumların 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çocukların ders süresi boyunca etkili öğrenme gerçekleştirip, 

gerçekleştiremediği sınıf içi davranışlarla tespit etmek amacıyla gözlemlere ait alınan notlar veri 

toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çocukların ders esnasında doğal ortamında yapılan gözlemler 

olduğu gibi yansıtılmıştır. 

Gözlem yapılmadan bir-iki hafta önce araştırmaya katılan öğretmenlere verilmiş, etkinlikler 

hakkında her bir öğretmene ayrı ayrı bilgilendirmiştir. Etkinliklerin uygulanması ve gözlenmesi 

öğretmenlerin sınıflarında 2 gün boyunca 20 dakika süre ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan 

çocukların ailelerinden de gerekli gönüllü katılım teyidi sağlanmıştır. Kendilerinin bilgisi ve izni 

dahilinde bu etkinlikler gözlemlenmiş ve video aracıyla kayıt altına alınmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırma verileri 2020/2021 eğitim yılı 1.döneminde toplanmıştır. Araştırma üç basamak 

halinde gerçekleştirilmiştir. 

Birinci aşamada okulun yöneticileri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede yapılacak olan 

araştırmanın önemi ve sonrasında ortaya konulacak önerilerin alandaki öğretmenlere sağlayacağı katkı 

hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 

İkinci aşamada her bir öğretmen için uygun oldukları bir saat belirlenmiş ve görüşmeler COVID 

19 pandemi sürecinden dolayı zoom ortamından sağlanmıştır. Araştırmacılar tarafından her bir 

görüşme oturumunun başında araştırmanın niçin yapıldığı katılımcılara tekrar ifade edilmiştir. Bunun 
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yanında katılımcılara çalışmanın gönüllük esasına göre geçekleştirildiği ve katılımcıların isimlerinin 

kodlanacağı ve araştırmacılar dışında kalan farklı kimselere deşifre edilmeyeceği belirtilmiştir. 

Verilerin toplanma süresi 30 dakika ile 45 dakika arasında değişim göstermiştir. 

Son aşamada ise etkinliklerin uygulanması ve gözlenmesi okul idarecilerinin ve öğretmenlerin 

uygun bulduğu gün ve saatlerde kendi sınıfında gözlenmiştir. Gözlemler için 2 gün boyunca 20 dakika 

süre ayrılmıştır. Gözlemler video aracıyla kayıt altına alınmıştır. Gözlemler, okul öncesi eğitim 

alanında uzman iki araştırmacı tarafından gözlem formları doldurularak gerçekleştirilmiştir. 

Gözlemler sırasında öğrencilerin etkili öğrenme durumlarının tespitinde bilişsel gelişimine 

yönelik dikkat, gözlem, neden sonuç ilişkisi kurma, merak, eşleştirme ve gruplama özellikleri 

bağlamında yer alan her bir madde için “olumlu” ve “olumsuz” biçiminde değerlendirilerek 

formu işaretlenmiştir. Aynı zamanda araştırmacılar her bir çocuğun gözlem sürecine ilişkin notlar 

tutmuşlardır. 

Verilerin içerik analizinde benzer veriler, belirli kavram ve temalar etrafında bir araya 

getirilerek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenip yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013). Araştırmaya dahil edilen çocuklar için Ç1, Ç2, Ç3…şeklinde, öğretmenler ise Ö1, Ö2, Ö3…. 

şeklinde kodlanmıştır. 

İçerik analizinde görüşmelerden ve gözlem formlarından elde edilen veriler üç uzman (yüksek 

lisans öğrencisi, iki doktora öğrencisi) tarafından dikkatli bir şekilde okunmuş ve araştırmanın 

amaçları doğrultusunda ortaya çıkan anlamlara göre tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın 

güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman‟ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü 

kullanılmıştır. Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) Hesaplama sonucunda 

araştırmanın güvenirliği %92 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmanın yürütülme sürecinde etik ilkelere dikkat edilmiş, toplanan tüm veriler yalnızca 

araştırma kapsamında kullanılmıştır. Veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamış ve katılımcılara araştırma 

sonuçlarının aleyhlerinde kullanılmayacağına ilişkin güvence verilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde, öğretmenlere yönelik yapılandırılmış görüşme formu ve öğrencilere yönelik 

yapılan gözlem formundan elde edilen bulgular yer almaktadır. 

1. Görüşme Formuyla Elde Edilen Bulgular 

Okul öncesi öğretmenlerinin etkin öğrenmeye yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek 

amacıyla 10 öğretmene 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Aşağıda elde edilen 

bulgular yer almaktadır. 

Tablo-3 “Öğrencilerde etkili öğrenme nasıl gerçekleşmektedir?” Sorusuna Verilen Cevapların Analizi 
 

Temalar Öğretmen f 

Yaparak yaşayarak Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9 6 
Aktif katılım Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9 7 

Göz teması kurmak Ö2, Ö7, Ö10 3 

 
Okul öncesi öğretmenlerinin birinci soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö1 kodlu öğretmen; “En etkili öğrenme yaparak yaşayarak oluşturulan öğrenmeler oluyor. 
Çocukların görerek, dokunarak, duyarak ve eşlik ederek öğrendikleri bilgiler hem daha hızlı bir 
şekilde kavranıyor hem de daha kalıcı oluyor.” 

Ö3 kodlu öğretmen; “Aktif katılım sağlandığında en iyi etkin öğrenme 
gerçekleşmektedir.” 
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Ö4 kodlu öğretmen; “Çocukların yaparak yaşayarak aktif olarak katıldıkları etkinlikler etkin 

öğrenmenin temelidir. Yapılan bir etkinlikte kendi yaşam deneyimlerini de katarak sürece aktif 

olarak katılmaları çocuklarda etkin öğrenmenin gerçekleşmesinde oldukça önemlidir. Çocuklar bir 

işi, bir etkinliği yaparken aktif olarak katılım gösterdiklerinde problem çözme becerileri artmakta, 

çok yönlü düşünebilme ve sorumluluk alma bilinci de gelişmektedir. Bu da ileride gerçekleşecek olan 

öğrenme süreçleri için etkin öğrenmenin temelini oluşturacaktır.” 

Ö10 kodlu öğretmen; "Etkin öğrenme yüz yüze ve olabildiğince göz teması kurarak 

gerçekleşmektedir.” 

Tablo-4 “Etkili öğretim için ders sürecinde ne tür etkinlikler yapmaktasınız?” Sorusuna Verilen Cevapların 

Analizi 

Temalar Öğretmen f 

Somut etkinlikler Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö9 5 
Açık uçlu sorular Ö3, Ö8, Ö6 3 
Eğlenceli öğrenme ortamı Ö1, Ö7, Ö4, Ö10 4 

       

             Okul öncesi öğretmenlerinin ikinci soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö2 kodlu öğretmen; “Görsel imgelerin bol olduğu ve mümkün olduğu kadar 3 boyutlu 

nesneleri kullanabildiğim etkinlikleri tercih ediyorum. Somut verilerin olduğu deneyler, 

gözlemlenebilen ve sürecin takip edilebildiği, gerçek yaşamla bağlantılı etkinlikler çocukların 

dikkatini ve ilgisini daha çok çektiği için motivasyonu arttırıyor ve kalıcı öğrenmeler sağlıyor.” 

Ö3 kodlu öğretmen; “Düşündürücü, açık uçlu sorular sorarım çoğunlukla ve mutlaka 

etkinlikleri deneyimlemelerini sağlarım.” 

Ö5 kodlu öğretmen; “Çocukların ilgi duyduğu, mutlu olduğu ve eğlendiği ortamlarda 

öğrenme isteklerinin daha fazla olduğunu ve kalıcı öğrenmelerinin daha çok sağlandığını 

düşünüyorum. Bu nedenle yaptığım etkinliklerde öncelikli olarak çocukların eğlenmesi ve mutlu 

olması benim için daha ön plandadır. Hangi etkinlik çeşidine yer verirsem vereyim çocukların 

ilgilerini çekebilmek adına oyun ile bütünleştirilmiş etkinliklere daha çok yer veriyorum. Bunun yanı 

sıra çocukların aktif olarak katılabilecekleri, kendilerinin deneyimleyerek yaptıkları ve aktif olarak 

daha çok hareket edebilecekleri etkinlikler yapıyorum.” 

Ö7 kodlu öğretmen; “Çocuğun ilgisini çeken etkin öğreneceği etkinlik türleri çocuğa göre 

uyarlarım.” 

Ö9 kodlu öğretmen; “Çeşitli materyallerle destekleyerek yaşamdan somut örnekler vererek 

yaparım.” 

Tablo-5 “Öğrencilerinizin öğrendiğini nasıl anlıyorsunuz?” Sorusuna Verilen Cevapların Analizi 

Temalar Öğretmen f 

Geri bildirim alma Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10 7 
Gerçek hayata transfer 

edebilme Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10 8 

          Okul öncesi öğretmenlerinin üçüncü soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö2 kodlu öğretmen; “Etkinlikler yapıldıktan sonraki süreçte zaman zaman yapılan etkinlikleri 

hatırlatarak, o etkinlikle ilgili sorular sorup dönütler alıyorum. Dönütler doğru olduğunda takdir 

ediyorum, yanlış olduğunda farklı etkinlikler kullanarak düzeltmelere gidiyorum ya da akran 

öğrenmesi oluşturmak için doğru dönüt sağlayan başka bir arkadaşıyla birlikte etkinliği 

tekrarlamasını sağlıyorum. Günlük yaşamda öğrendiklerini kullanıyor olması da benim için dönüt 

niteliği taşıyor ve öğrenmenin gerçekleştiği kanısına varıyorum.” 
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Ö3 kodlu öğretmen; “Tekrar ettiğimde, sorulara verdikleri doğru cevaplardan, öğrettiğim 

şekilde uygulama yapmalarından” 

Ö4 kodlu öğretmen; “Etkinlik sırasında ve etkinlik sonrasında sorular sorarak öğrenip 

öğrenmediklerini anlamaya çalışıyorum. Yaptığımız etkinliğin ardından bu etkinlikle ilgili oyun 

oynatıyorum. Oyun esnasında öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğini anlıyorum. Ayrıca günü 

değerlenme zamanında da gün içinde yaptıklarımızla ilgili konuşmalarımız öğrenmenin ne düzeyde 

gerçekleşmiş olduğunu görmemi sağlıyor.” 

Ö7 kodlu öğretmen; “Tabi ki hatırlama, uygulama ve anımsama” 

Ö10 kodlu öğretmen; “Geri bildirim aldığımda ve öğrendikleri bilgileri gerçek hayata transfer 

edebildiklerinde anlıyorum.” 

Tablo-6 “Öğrenmeyi engelleyen faktörler nelerdir?” Sorusuna Verilen Cevapların Analizi 

 

Temalar Öğretmen f 

Mesleki yetersizlik Ö1, Ö3, Ö6, Ö7 4 
Sınıf ortamı Ö1, Ö2, Ö4, Ö10 4 
Materyal yetersizliği Ö1, Ö4, Ö5, Ö7, Ö10 5 
Öğrenci hazırbulunuşluk düzeyi Ö1, Ö2, Ö5, Ö7, Ö8, Ö10 6 
Çevre koşulları Ö9, Ö4, Ö7 3 

Okul öncesi öğretmenlerinin dördüncü soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö1 kodlu öğretmen; “Öğrenmeyi engelleyen pek çok faktör vardır. Bunlar öğreticiden, 

öğrenciden ya da ortamdan kaynaklanabilir. Öğreticinin mesleki yetersizliği, öğretimde kullandığı 

tekniklerin yetersizliği, sınıf yönetimi konusundaki yetersizliği gibi faktörler öğreticiden kaynaklı 

öğrenmeyi etkileyen faktörler sayılabilir. Öğrencinin dikkatinin dağınık olması, konunun öğrencinin 

ilgisini çekmemesi, özel hayatında yaşadığı ve aklını meşgul eden problemler gibi faktörler öğrenci 

kaynaklı öğrenmeyi engelleyen faktörler sayılabilir. Sınıfın çok soğuk ya da çok sıcak olması, masa 

ve sıraların öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmaması, ortamın yeterince aydınlık olmaması, 

sınıfta dikkat dağıtıcı materyallerin çok fazla olması gibi faktörler de öğrenme ortamı kaynaklı 

öğrenmeyi engelleyen faktörler arasında sayılabilir.” 

Ö5 kodlu öğretmen; “Çok çeşitlilik, materyal eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazırbulunuşluluk 

seviyesinin üstünde bir anlatım vb.” 

Ö6 kodlu öğretmen; “İlgi çekici olmaması, ezbere dayalı ve klişe sorular kullanılması, 

seviyeye uygun olmaması, mesleki yetersizlik, sorun çocukta değil her zaman öğretmende bulurum.” 

Ö8 kodlu öğretmen; “Bana göre öğrenmeyi engelleyen en büyük faktör etkinliğin çocuğun 
ilgisini çekmemesidir. Etkinlikler çocukların ilgilerine yönelik olarak planlanmadığında 
çocuklar öğrenmeye istekli olmuyorlar, etkinlikten sıkılmaya başlıyorlar. Çocuklar ilgi düzeyleri 
düşük olduğunda da dikkatleri farklı yönlere dağılmaktadır. Çocuğun öğrenmeye karşı ilgi ve 
isteğinin olmayışı da öğrenmenin gerçekleşmesini engellemektedir.” 

Ö9 kodlu öğretmen; “Çalışma ortamı, ailenin olumsuz sözcükleri, çevre koşulları, olumsuz 
aktarma, eski yaşantılar vb.” 

Tablo-7 “Öğrencilerin öğrenme konusunda yaşadıkları güçlükler nelerdir?” Sorusuna Verilen Cevapların 

Analizi 

 

Temalar Öğretmen f 

Dikkat dağınıklığı Ö3, Ö5, Ö7, Ö8 4 
İlgi alanı olmayan konular Ö1, Ö3, Ö6, Ö8 4 
Bilgi ve donarım yetersizliği Ö1, Ö3, Ö4, Ö7, Ö9 5 
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Öğrenme güçlüğü Ö2, Ö5, Ö8, Ö9 4 

Soyut kavramlar Ö6, Ö7, Ö10 3 

Okul öncesi öğretmenlerinin beşinci soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö3 kodlu öğretmen; “Öğrenciler genel olarak öğrenme esnasında dikkatlerini konuya 

verememe konusunda güçlükle yaşıyorlar. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların dikkat 

sürelerinin kısa olması sebebiyle bu konuda problem yaşanıyor. Dikkati dağınık olan bir çocuk 

arkadaşlarını da etkileyebiliyor. Bir başka güçlük ise verilmek istenen bilginin yeterince ilgilerini 

çekmiyor oluşu. Öğrencinin ilgi alanına girmeyen bir konu ya da etkinliğe öğrencilerin katılma isteği 

ya hiç olmuyor ya da minimum seviyede oluyor. Konuların öğrencilerin olgunlaşma ve bilişsel 

gelişim düzeylerine uygun olmaması da öğrenmeyi zorlaştıran güçlükler arasında yer alıyor.” 

Ö4 kodlu öğretmen; “Bilgi ve donanımlarının yetersiz olması, materyal eksikliği olabilir.”  

Ö5 kodlu öğretmen; “Çocuklar bazen kavram öğrenimi konusunda öğrenme güçlüğü 

yaşıyorlar. İlk defa karşılaştıkları bir kavramın telaffuzu ve akılda tutma konusunda bazen güçlükler 

yaşayabiliyorlar. Buna ek olarak çocuklara rakamların öğretimine başlandığında bu konuda bazı 

güçlükler yaşayabiliyorlar. Rakamların yazımı konusunda yanılgılar yaşanabiliyor.” 

Ö10 kodlu öğretmen; “Soyut kavramları zihinlerinde canlandırmaya çalışmak.” 

Tablo-8 “Kavram yanılgılarını engellemek için ne yapıyorsunuz?” Sorusuna Verilen Cevapların Analizi 

 

Temalar Alt Tema Öğretmen f 

 
• Pekiştirme çalışması 

  

Geri bildirim alma • Somut materyallerle Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9 6 

 (oyuncak vs) çalışmak   

Uygulamaya yönelik 

etkinlikler 
• Bireysel etkinlikler 

• Grup etkinlikleri 
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9 6 

Yakından uzağa ilkesi 
• Öğrenci yaşantılarına 

yönelik materyaller 
Ö2, Ö8, Ö10 3 

 

 Okul öncesi öğretmenlerinin altıncı soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö1 kodlu öğretmen; “Kavram yanılgılarını engellemek için, öğretilmesi planlanan kavramı 
en doğru şekilde aktarma planlaması yapıyorum. Kavramın, öğrencilerin seviyesine uygun olarak 
en doğru etkinlikle aktarmaya çalışıyorum. Kavramı verdikten sonra dönütleri almak için çeşitli 
teknikler kullanıyorum.” 

Ö3 kodlu öğretmen; “Önce kavramın gerçek anlamını açıklayarak o konuda etkinlik 

düzenlerim ve bundan sonra gizil öğrenmeyi çok sık kullanırım. Bütün gün o kavramı içeren cümleler 

kullanarak çocukların o kavrama aşina olmalarını sağlarım.” 

Ö4 kodlu öğretmen; “Öncelikle çocukların yaşam deneyimlerinden yola çıkıyorum. 

Gördükleri ve bildikleri şeylerden başlayarak vermek istediğim kavrama doğru bir yol izliyorum. O 

gün herhangi bir etkinlik çeşidiyle vermiş olduğum yeni kavramının öğrenimini ve pekişmesini 

sağlamak açısından kavramla ilgili oyun etkinliğine mutlaka yer veriyorum. Çocuklar bir kavramı 

oyun yoluyla öğrendiklerinde daha kalıcı bir öğrenme sağlanmış oluyor. Hala kavram yanılgısı 

yaşayan çocuklar için de ek etkinlikler yapıyor, birebir ilgilenerek sohbet havasında hikâye 

anlatımı şeklinde o kavram yanılgısını gidermeye çalışıyorum. Ertesi gün etkinliklere başlamadan 
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önce mutlaka önceki gün verdiğim kavramlarla ilgili sorular soruyor, sohbet ediyorum. Bu sayede 

kalıcılığın ne kadar sağlandığını ve hala kavram yanılgısının ortaya çıkıp çıkmadığını anlıyorum.” 

Ö10 kodlu öğretmen; “Daha somut ve yakın çevreden bilindik örnekler vererek kafa 
karışıklığını en aza indirmeye çalışıyorum. 

Tablo-9 “Öğrenci öğrenmediğinde tepkiniz nasıl oluyor?” Sorusuna Verilen Cevapların Analizi 

 

Temalar Alt Temalar Öğretmen f 

Sabırlı olmak 

Bireysel farklılıkları 

öğrenmek 
 

Ö1, Ö2, Ö6, 

Ö7 
        4 

Zamana ihtiyacı olduğu 

için 

 

Farklı öğretim yöntemini 

kullanmak 

Yöntemi değiştirmek 
 

Ö1, Ö5, Ö6, 

Ö10 

 

    

4 

Bireysel etkinlikler 

Grup etkinlikleri 

Farklı yolları denemek 

Teşvik edici olmak 

 

Cesaretlendirmek 
 

Ö1, Ö3, Ö4, 

Ö8, Ö10 

 

5 

 

Sevgi dili kullanmak 

Olumlu iletişim 

Kolaylaştırıcı olmak 

 

Bireysel ihtiyaçları öğrenmek 

Dikkat eksikliği  

Ö1, Ö2, Ö5, 

Ö7, Ö9 

     

     

5 

Öğrenme ortamı 

Öğrenme güçlüğü 

Okul öncesi öğretmenlerinin yedinci soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö2 kodlu öğretmen; “Öğrenmelerin bir anda gerçekleşmediğini ve bir kavramın öğreniminin 

gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu biliyorum. Aynı zamanda her öğrencinin aynı 

gelişim seviyesinde olmadığını ve öğrenme hızlarının da aynı olmadığını biliyorum. Bu nedenle 

öğrenemeyen öğrenci olduğunda sakin kalıyor ve öğrenimin gerçekleşmesi için neler yapabileceğimi 

tekrar planlıyorum.” 

Ö5 kodlu öğretmen; “Sert eleştirel ve kırıcı olmam. Basitçe gerçek açıklamalar kullanırım. 
Kullandığım yöntem ve tekniği değiştiririm. Çocuğu gözlemler en uygun anladığı yol ile tekrar 
etkinlik düzenlerim.” 

Ö6 kodlu öğretmen; “Her çocuk farklıdır, farklı özelliklere sahiptir, her çocuğun kendine has 
bireysel özellikleri vardır düşüncesinden yola çıkarak çocukların öğrenme düzeylerinin ve 
sürelerinin farklı olduğunu göz önünde bulunduruyorum. Çocukların hangi alanlarda 
ilgilerinin olduğunu biliyor ve öğrenme sürecini çocuğun ilgi duyduğu bu alana göre 
planlıyorum.” 

Ö8 kodlu öğretmen; “Öğrenciye olan güvenim asla azalmamaktadır. Öğrencininde güvenini 
arttırmak için çaba gösteririm.” 

Ö9 kodlu öğretmen; “Öncelikle tam olarak neyi anlamadığını öğrenmeye çalışıyorum, eksikliğin 

neyden kaynaklandığını bulmaya çalışarak sorunu gidermeye çalışıyorum. 

Tablo-10 “Öğrenciler öğrenmediği taktirde hangi önlemleri alıyorsunuz?” Sorusuna Verilen Cevapların 

Analizi
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Temalar Alt Temalar Öğretmen f 

Farklı yöntem ve tekniklere değinmek 

Grup etkinlikleri  

Ö1, Ö2, Ö4, 

Ö7, Ö10 

         

     5 Bireysel etkinlikler 

 

Bireysel dikkat eksikliğini dikkate almak 

 

  

 

Ö2, Ö3, Ö4, Ö9 

 

    

4 

Teşvik edici olmak 

 

Ö1, Ö3, Ö4, 

Ö8, Ö10 

 

5 

 

Bireysel ihtiyaçları öğrenmek 
Ö1, Ö2, Ö5, 

Ö7, Ö9 

     

5 

Okul öncesi öğretmenlerinin sekizinci soruya verdikleri örnek cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

Ö1 kodlu öğretmen; Öğretilmesi planlanan kavram ya da olgunun kazandırılması için farklı 

etkinlikler ve teknikler kullanıyorum. Öğretimi sağladıktan sonra ilerleyen süreçte konuya ilişkin soru 

cevap gibi tekniklerle öğrenimi kontrol ediyorum. Öğrenilmediği takdirde aynı konuyu farklı 

etkinliklerle, yeni teknikler deneyerek yeniden ele alıyorum. Akran öğrenmesinin de etkili olduğuna 

inandığım için zaman zaman grup çalışmaları yaparak öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat 

veriyorum.” 

Ö2 kodlu öğretmen; “Öğrenci öğrenmiyorsa öğretmen yöntemimi değiştiririm. Bir sohbet, 

hikâye, oyun veyahut dans hangisini seviyor ve daha iyi öğreniyor ise. Bunun için serbest zamanı 

kullanmaya özen gösteririm." 

Ö4 kodlu öğretmen; “Öncelikle öğrenme isteklerini ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla 

etkinliği daha dikkat çekici şekilde planlayıp sunuyorum. Etkinliği biraz daha indirgeyip çocukların 

gelişim düzeylerine uygun olarak yapıyorum. Bunun yanı sıra kendilerinin yaparak yaşayarak 

katıldıkları etkinliklere, kendi deneyimleriyle öğrenmelerine fırsat verecek şekilde etkinliklere yer 

veriyorum.” 

Ö6 kodlu öğretmen; “Öğrenmede öğretmenlerin önemli olduğu gibi ailede çok önemlidir. Aileler 

iş birliği yaparak öğrenmenin evdedir devam etmesini sağlarım. Onu olumsuz etkileyen öğrenme 

süreçlerini ortadan kaldırıp yeni öğrenme süreçleri ile yeniliyorum.” 

Ö9 kodlu öğretmen; “Tekrardan daha somut ve yaşamdan bildiği, yakın çevresinden örnekler 
vererek konuyu oyunlaştırarak tekrar anlatıyorum.” 

2. Gözlem Formuyla Elde Edilen Bulgular 

Okul öncesi öğrencilerin etkili öğrenmeye yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan çalışma 

etkinliklerinde öğrencilerin etkili öğrenme durumlarının tespitinde sınıf içi gözlem sonuçlarına göre 

dikkat, gözlem, neden sonuç ilişkisi kurma, merak, eşleştirme ve gruplama özelliklerinin olumlu yönde 

gözlemlendiği; dikkat dağınıklığı, neden sonuç ilişkisi kuramama ve ilgisizlik ise olumsuz yönde 

gözlemlendiği görülmüştür. 

Tablo-11 Öğrencilerin Etkili Öğrenme Durumları 

 

Tema Çocuk f 

 
Olumlu 

Dikkat 
Gözlem 
Neden sonuç ilişkisi kurma 

Merak 
Eşleştirme ve gruplama 

Ç1, Ç4, Ç7, Ç8, 
Ç2, Ç3, Ç4, Ç6, Ç7, Ç9, 
Ç1, Ç3, Ç4, Ç6, Ç7, Ç9, 

Ç1,Ç3, Ç8, 
Ç2, Ç3, Ç4, Ç7, 

4 
6 
6 

3 
4 

 Dikkat dağınıklığı Ç2, Ç5, Ç6, Ç9, Ç10 5 

Olumsuz Neden sonuç ilişkisi kuramama Ç1, Ç5, Ç10 3 
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İlgisizlik Ç2, Ç10 2 

Araştırmacı tarafından kayıt altına alınan okul öncesi öğrencilerinin gözlem sonuçları şu şekildedir: 

Ç2 kodlu öğrenci; “Nesnelerin renkleri ve şekillerini söyleyebiliyor. Nesneler arasındaki 

benzerlikleri ve farklılıkları gözlemleyip söyleyebiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirip, 

gruplama yapabiliyor. Olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Dikkat edilmesi gereken nesne veya 

olayı kimi zaman fark ediyor, kimi zaman da edemiyor. Bir olaya veya duruma dikkatini vermekte istekli 

olmuyor, dikkatini yoğunlaştırmıyor. Dikkat süresi oldukça kısa. Odaklanmakta güçlük çekiyor ve 

etkinlikleri tamamlayamıyor.” 

Ç3 kodlu öğrenci; "Gözlem yeteneğine sahiptir, iyi bir gözlemci ve dikkat düzeyi yüksek bir 

çocuktur. Dikkatini çeken duruma yönelik sorular sormaktadır. Merak duygusu gelişmiştir, bu da bilişsel 

anlamda öğrenmeye açık olduğunu göstermektedir. Önceki öğrenmelerini hatırlamakta güçlük 

yaşamamaktadır. Sorulan soruya tek düze cevap vermekten ziyade çok yönlü düşünerek cevap 

verebilmektedir. Nesneleri özelliklerine göre eşleştirip ve gruplandırabiliyor. Resimler arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları bulabiliyor.” 

Ç5 kodlu öğrenci; “Bir olaya ve duruma dikkatini vermekte güçlük yaşamaktadır. Dikkatini 

verdiği zamanlarda da dikkati kolayca dağılmaktadır. Nesnelerin renklerini söyleyebilmektedir. 

Geometrik şekilleri tam olarak bilmemekte, birbirine karıştırmaktadır. Neden-sonuç ilişkisi 

kuramamaktadır. Problem durumları karşısında çözüm bulma konusunda zorluklar yaşamaktadır. İçsel 

motivasyon düzeyi düşüktür ve bir işi bir etkinliği yapmak için dışsal motivasyona ihtiyaç duymaktadır." 

Ç6 kodlu öğrenci; “Etkinlikler sırasında bireysel ilgi ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Kendi güvenini kazandığında yanlış yaptıklarının farkına kendi vararak doğrusunu öğrenmeye çalışır. 

Sayılar ve şekiller konusunda yaşına göre ileri düzeyde bir öğrenme göstermektedir. Zaman zaman 

dikkat eksikliği yaşamaktadır. Olay ya da varlıkların özelliklerini göre gözlemleyip, karşılaştırma 

yapmaktadır. Nesneleri arasındaki farklılıkları eşleştirme ve gruplama yapabilmektedir.” 

Ç7 kodlu öğrenci; "Öğrenme hızı yaşına göre ileri seviyededir. Dikkatini toplama ve yönergeleri 

uygulama yeterliliklerine sahiptir. Gösterilen şekil, sayı renk vb. kavram bilgilerini çeşitli özelliklerine 

göre gruplama, eşleştirme ve karşılaştırma yapabilmektedir. Nesne veya durum karşısında dikkatini 

yoğunlaştırabilmektedir. Olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilmektedir.” 

Ç9 kodlu öğrenci; “Dikkatini yoğunlaştırmada zaman zaman bireysel desteğe ve ilgiye ihtiyaç 

duyabilmektedir. Gösterilen sayı, şekil ve renk vb. nesneler arasındaki farklılıkları bulup eşleştirme ve 

gruplama yapabilmektedir. Olay ve durumlar arasındaki neden sonuç ilişkisi kurabilmektedir. Gözlem 

yeteneğine sahiptir. Şekil ve sayıları tanımaktadır. Problem durumlarında çözüm önerileri sunmaktadır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Okul öncesi eğitimde etkili öğretmeye yönelik yapılan bu araştırma sonucunda; okul öncesi 

öğretiminin ana birleşenleri öğretmen görüşlerine göre, etkili öğrenme yaparak yaşayarak, aktif 

öğrenme ve göz teması kurmanın önemli olduğu, kullanılan etkinlik türlerinin; somut etkinlikler, açık 

uçlu sorular ve eğlenceli öğrenme ortamları yer alırken çocukların öğrendiğini anlamak için ise geri 

bildirim alma ve gerçek hayata transfer edebilme olduğu belirtilmiştir. Etkili öğrenmeyi engelleyen 

faktörlerin mesleki yetersizlik, sınıf ortamı, materyal yetersizliği, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyi ve 

çevre koşulları diye belirtilirken etkin öğrenmede yaşadıkları güçlükler ise; dikkat dağınıklığı, ilgi alanı 

olmayan konular, bilgi ve donarım yetersizliği, öğrenme güçlüğü ve soyut kavramlardan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Kavram yanılgılarını önlemek için, geri bildirim alma (pekiştirme çalışması ve somut 

materyallerle çalışmak), uygulamaya yönelik etkinlikler (bireysel ve grup etkinlikleri) ve yakından 

uzağa ilkesi (öğrenci yaşantılarına yönelik materyaller) olduğu; öğrenme gerçekleşmediği taktirde 

verilen tepkilerin; sabırlı olmak (bireysel farklılıkları ve zamana ihtiyacı olduğu için), farklı öğretim 

yöntemini kullanmak (yöntemi değiştirmek, bireysel etkinlikler, grup etkinlikleri, farklı yolları 

denemek), teşvik edici olmak (cesaretlendirmek, sevgi dili kullanmak, olumlu iletişim, kolaylaştırıcı 
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olmak), bireysel ihtiyaçları öğrenmek (dikkat eksikliği, öğrenme ortamı, öğrenme güçlüğü) olduğu; 

öğrenmediği taktirde alınan önlemlerin ise, farklı yöntem ve tekniklere değinmek (grup etkinlikleri, 

bireysel etkinlikler), bireysel dikkat eksikliğini dikkate almak, öğrenci aktifliği, aile işbirliği olduğunu 

belirtmişlerdir. Çocuklarla yapılan gözlem neticesinde; dikkatini verme, gözlem yapma, neden sonuç 

ilişkisi kurabilme, merak duygusu, eşleştirme ve gruplama yapma gibi önemli becerilerinin oldukça 

geliştiği görülürken, uygulama sonunda bazı çocuklarda dikkat dağınıklığı, neden sonuç ilişkisi 

kuramama ve derse karşı ilgisizlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitel bir araştırma olarak 

gerçekleştirilen bu çalışmada, katılımcı olarak toplam 10 okul öncesi öğretmeni ve 10 okul öncesi 

öğrencisi yer almıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgularda katılan öğretmenlerin, çocuklardaki etkili öğrenmeyi; yaparak 

yaşayarak öğrenme, aktif öğrenme ve göz teması kurmak olarak belirtmişlerdir. Bu çalışma sonuçları, 

alan yazındaki benzer çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Seeler, Turnwald ve Bull (1994) 

tarafından yapılan çalışmada öğrenme sürecinde aktif olarak yer alan çocuklarda kalıcı öğrenmeler 

sağlandığı ifade edilmektedir. Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006) yaptıkları çalışmada özellikle 

çocukların aktif katılımının sağlanmasının, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanları bulmalarının onlar 

üzerinde olumlu etkileri olduğu bu da onların etkin öğrenmesini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Bunun 

yanı sıra Eggers (2007) yaptığı araştırmada kullanılan malzemelerin seçiminde seçilecek yöntem ve 

tekniklerin çocukların yaşları ve ilgilerinin de dikkate alınması gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca yaparak 

yaşayarak öğrenen çocukların edindikleri bilgileri kalıcı olduğunu araştırma sonucunda vurgulamıştır. 

Çocukların aktif öğrenmesini savunan Tyler'da öğrenilecek bilginin öğrenci tarafından bizzat üzerinde 

çalışılarak öğrenilmesinin önemini belirtmiştir (Çakabey, 2004). Bacanlı (2015) yaptığı çalışmada, göz 

teması kurmanın öğretmenlerin öğrencileri arasındaki ilişkilerin pozitif yönde geliştirdiğini ve etkili 

öğrenmenin gerçekleştirdiğini belirtmektedir. 

Çalışmanın bulgularında; etkili öğretim için kullanılan etkinlik türlerinde, somut etkinlikler, açık 

uçlu sorular ve eğlenceli öğrenme ortamları yer alırken çocukların öğrendiğini anlamak için ise geri 

bildirim alma ve gerçek hayata transfer edebilme olarak belirtilmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, Chin ve Kayavizhi (2002) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi çocuklarına açık uçlu 

sorular sorularak onların düşünme becerilerinde olumlu yönde gelişme görüldüğü belirtmişlerdir. Alan 

yazı incelendiğinde; okul öncesi dönem çocukların kavramları net bir şekilde anlamaları için 

öğretmenlerin çocuklardaki algılamanın daha kolay gerçekleşmesine yardımcı olması açısından 

etkinliklerini somut hale getirilmesi sonuca varılmıştır (Ercan, Ahmetoğlu ve Aral, 2011; Koğ ve Başer, 

2011). Bae, (2012) öğretmenin eğlence öğrenme ortamı oluşturması öğretmen-çocuk etkileşimini olumlu 

yönde destekleyecek, esnek, katı kuralları olmayan ve keyifle geçirilecek bir sürecin başlamasını 

sağlayacaktır ve bunlar beraberinde kalıcı öğrenmeyi ve akademik başarıyı getirecektir. Walberg (1984) 

yaptığı çalışmada öğrenci başarısını etkileyen unsurlar arasından geri bildirim almayı ilk sırada yer 

aldığını ve öğretim sürecinde verilen geri bildirimlerin öğrencilerin başarı oranlarının %50’den %89’a 

çıkardığını ifade etmektedir. Özaydın Özkara (2020) nitel çalışmasında okul öncesi öğretmenlerin 

görüşlerine göre, öğrencilerin etkin öğrenme çıktılarına ulaşabilmesi için deneyimleme yaşaması ve 

öğrendiklerini gerçek hayata transfer edebilmesinin önemli olduğunu ifade etmiştir. Öztürk (2016) 

çalışmasında, öğrencilerin etkin öğrenmesine yönelik hazırlanan etkinliklerin; gerçek yaşam durumlarını 

içerme, öğrencilerin ön bilgilerini dikkate alma, amaca uygun olma, materyal içerikli olma, merak 

uyandıracak nitelikte olma, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma, bireysel öğrenme stillerine 

uygun olması gibi özellikler taşıması gerektiğini belirtilmiştir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında; etkili öğrenme engelleyen faktörlerin, mesleki 

yetersizlik, sınıf ortamı, materyal yetersizliği, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyi ve çevre koşulları diye 

belirtilirken etkin öğrenmede yaşadıkları güçlükler ise; dikkat dağınıklığı, ilgi alanı olmayan konular, 

bilgi ve donarım yetersizliği, öğrenme güçlüğü ve soyut kavramlar denilmiştir. Alan yazı incelendiğinde, 

Harmandar ve ark. (2000) tarafından öğretmen adayları ile yaptıkları araştırmada, alan bilgisi açısından 

yeterli donanım sahip oldukları fakat; mesleğe yönelik bilgi ve beceri bakımından eksik bilgilerin olduğu 

düşüncesi ortaya çıkmıştır. Tösten, Han ve Ergül, (2016) yapmış oldukları çalışma sonucunda, 

öğretmenlerin kendilerini geliştirmede isteksiz olmaları öğretmenlerden kaynaklanan en önemli sorun 
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olduğu belirtilmiştir. Konuyla ilgili farklı zaman diliminlerinde yapılan çalışmalarda bu durum; okulların 

hem araç-gereç hem de fiziki açıdan yetersiz kaldığı bu durumunda eğitim-öğretim sürecini olumsuz 

etkilediği bunun sonucunda da çocuklarda etkin öğrenme davranışları gösterememesine sebep olduğu 

vurgulanmıştır (Taşkaya, Turhan ve Yetkin, 2015; Özpınar ve Sarpkaya, 2010; Altun, 2009; Fidan, 2008; 

Gedikoğlu, 2005; Şekerci, 2000) 

Çalışmanın diğer bulgularında; etkili öğrenmede kavram yanılgılarını önlemek için yapılması 

gerekenlerde, geri bildirim alma (pekiştirme çalışması ve somut materyallerle çalışmak), uygulamaya 

yönelik etkinlikler (bireysel ve grup etkinlikleri) ve yakından uzağa ilkesi (öğrenci yaşantılarına yönelik 

materyaller) yer almaktadır. Alan yazı incelendiğinde; Karamustafaoğlu ve Yaman (2005)'a göre kavram 

yanılgısı; birçok olayla birçok sözcükten oluşan bir benzerlik olarak görülmektedir. Kavram yanılgılarını, 

yanlış kavramların düzeltilmesi için öğrenen merkezli bir öğretim yöntemi kullanılmasının önemini 

vurgulamıştır. Charlesworth ve Lind (2003)’ de Maria Montessori gibi zengin materyallerle donatılmış 

bir okul öncesi sınıfının çocukların gözlem yapabileceği, araştırma yapacağı, anında dönüt alabileceği, 

çevresine ve yaşına uygun ortamın hazırlanmasıyla sınıflandırma ve hipotez kurabileceklerini ifade 

ederek kavram yanılgılarını önleyeceğini belirtmişlerdir. Osborne ve Simon (1996) çalışmalarında, bir 

öğretmenin fen eğitimi konusu hakkında sınırlı bilgiye sahip olması, çocuklarda ortaya çıkabilecek 

kavram yanılgılarını anlayamayacaklarını ve onlara yardımcı olabilecek uygun açıklamalar 

yapamayacaklarını söylemişlerdir. Etkili öğrenmede geri bildirimin literatürde sıklıkla vurgulanan 

nitelikli öğretimde en temel şartlarından biri olduğu belirtilmiştir (Laurillard, 2002; Black ve William, 

1998; Hattie, 1987). Ayrıca geribildirim ile öğrencilerin kendi performans ve davranışlarında etkili 

olacağı (Maclellan, 2001; Carless, 2006) ifade edilmiştir. Kayalı, (2013) çalışmasında bahsettiği gibi 

öğrencilerin içinde bulundukları ve yakınında bulunan bölgeyi daha iyi öğrendikleri yakından uzağa 

ilkesinin etkili olduğunu vurgulamıştır. 

Çalışmanın bir diğer bulgusu da öğrenme gerçekleşmediği taktirde verilen tepkiler ise; sabırlı 

olmak (bireysel farklılıkları ve zamana ihtiyacı olduğu için), farklı öğretim yöntemini kullanmak 

(yöntemi değiştirmek, bireysel etkinlikler, grup etkinlikleri, farklı yolları denemek), teşvik edici olmak 

(cesaretlendirmek, sevgi dili kullanmak, olumlu iletişim, kolaylaştırıcı olmak), bireysel ihtiyaçları 

öğrenmek (dikkat eksikliği, öğrenme ortamı, öğrenme güçlüğü) diye belirtilmiştir. Bu doğrultuda; MEB’e 

göre (2006) öğretmen, öğrencisinin bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, fiziksel ve dil gelişimlerini, zayıf 

ve güçlü yönlerini, ilgi ve ihtiyaçlarını bilmelidir. Göllü (2018) öğretim yöntem ve tekniklerinin çocuk 

gelişimine katkı sağladığını, öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini, sınıf düzenini sağladığını, yaratıcılığı 

geliştirdiğini belirtmişlerdir. Fer ve Cırık (2011) tarafından yapılan çalışmada, etkili ve verimli bir 

öğretim sürecini düzenlemek için öğretmenlerin, öğretim sürecinde farklı yöntem ve stratejiler 

kullanmasının önemini belirtmişlerdir. UNICEF (2011) çocukların düşünme ve harekete geçmede 

cesaretlendirilmeli, teşvik edilmeli gerektiğini böylece etkili öğrenmenin gerçekleşeceğini vurgulamıştır. 

Torgesen (1977) yaptığı araştırma sonucunda öğrenme güçlüğü yaşayan çocukları “pasif öğrenen” olarak 

nitelendirmiş ve çocukların genelde öğrenmeye karşı ilgisiz olduklarını ifade etmiştir. Burchinal ve ark. 

(2002) çocukların öğretmenleri ile kurduklarında iyi iletişim sayesinde kendilerini güvende hissettikleri 

böylece dikkatini ve enerjisini öğrenmeye daha çok verdiklerini buna bağlı olarakta çocukların etkin 

öğrenmeyi sağladığı belirtilmektedir. Lerner (1993) çalışmasında; dikkat eksikliğinin, öğrenme de gerekli 

olan bilişsel stratejileri kullanmada başarısızlık, sözel dil güçlükleri, uygun olmayan sosyal davranış 

problemleri, motor beceri problemleri, algı ve bilişsel işlem süreci problemleri olarak sıralanmıştır. 

Yalçın ve Uzun (2018) tarafından yapılan çalışmada, çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde 

bulundurarak planlanan yöntem ve tekniklerin çocukların etkin öğrenmede daha başarılı olacağını ifade 

etmişlerdir. Colker (2008) çalışmasında her çocuğun gelişim ve öğrenme hızı birbirinden farklı olduğunu 

bu yüzden de etkili öğretim için sabır gerektirdiğini vurgulamıştır. 

Çalışmada ulaşılan diğer bir bulgu ise; etkili öğrenme kapsamında öğrenciler öğrenmediği taktirde 

alınan önlemler; farklı yöntem ve tekniklere değinmek (grup etkinlikleri, bireysel etkinlikler), bireysel 

dikkat eksikliğini dikkate almak, öğrenci aktifliği, aile işbirliği diye ifade edilmiştir. Alan yazı 

incelendiğinde; Çakar ve Üstün (2006) dediği gibi, okul öncesi eğitimde kullanılan yeni yaklaşımların 

çocukların öğrenmeye karşı istekli kılmak, öğrenme kalitesini artırmak, öğrenmelerini anlamlı hale 
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getirmek, öğrenmelerini kolaylaştırmak ve araştırma yapmaya teşvik etmek hedefleri arasındadır. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, eğitim uygulamalarında etkin öğrenmeye yönelik çocukların 

gelişimlerinde aile katılımları incelendiğinde olumlu etkileri çeşitli çalışmalarda ortaya koyulmuştur 

(Gürsimsek, 2003; Can Yasar, 2001; Seçkin ve Koç, 1997; Temel, 2001; Şahin ve Turla, 1996). 

Araştırmanın nitel sonuçları incelendiğinde çocuklarla yapılan gözlem neticesinde; dikkatini 

verme, gözlem yapma, neden sonuç ilişkisi kurabilme, merak duygusu, eşleştirme ve gruplama yapma 

gibi önemli becerilerinin oldukça geliştiği görülürken, uygulama sonunda bazı çocuklarda dikkat 

dağınıklığı, neden sonuç ilişkisi kuramama ve derse karşı ilgisizlik tespit edilmiştir. Bu çalışma sonuçları, 

alan yazındaki benzer çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, 

bilgileri; oynadıkları oyunların, yaptıkları aktivitelerin sonuçlarını karşılaştırarak, araştırma yaparak, 

olayları gözlemleyerek edinirler (Ayvacı, 2010). Öğrenmenin etkili olabilmesi için daha çok çocukların 

ihtiyaç ve ilgilerinin karşılanması ön planda tutulması gerektiği vurgulanmıştır (Demir, 2004; George, 

1996; Tan, 1995). Bu bulguya paralel olarak bu dönemde problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, 

neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, çocukların yaparak yaşayarak, gözlem yaparak yaratıcı bireyler 

yetiştirmek için kendisini keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamları hazırlamak son derece 

önemlidir (Şahin, 2006). Okul öncesi çocukların, hayal güçleri kuvvetli, meraklı, sorgulayıcı ve 

araştırmacı olduklarından bu dönemde çocuklara yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinin esas alınması 

gerekmektedir. Bunun için öğretmenler çocukların meraklarını giderebilecekleri, sorgulayabilecekleri, 

fikirlerini ortaya koyabilecekleri, neden- sonuç ilişkisi kurabilecekleri eğitim ortamları hazırlamalıdırlar. 

Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmenlerine yönelik öneriler şu şekildedir: 

• Çocuğun bir olaya dikkatini verme ve dikkatini sürdürmesine yönelik etkinlikler yapılabilir. Bu 

konuda gelişimin sağlanabilmesi için aile ile iş birliği yapılmalı ve çocuğun dikkat düzeyini arttıracak 

şekilde çalışmalar üzerine yoğunlaşabilir. 

• Aileyle iş birliği içinde çocuğun tüm gelişim alanlarında ilerleme sağlayacak etkinliklere yer 

verilebilir. 

• Bilişsel gelişim düzeyi yüksek olan çocuklara sadece bilişsel gelişime uygun etkinlikler yerine, diğer 

gelişim düzeylerini de destekleyecek şekilde etkinlik yapılabilir. 

• Çocuğun içsel motivasyonunu ve merak duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Merak duygusunu artırmak için eğitici filmler izlenebilir. 

• Kitap okuyarak olay örgüleri hakkında sohbet edebilir. 
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Özet 
      Bu araştırmanın amacı, COVİD-19 pandemisi karantina döneminde duygusal yeme davranışının çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 18-60 yaş aralığındaki (Ort. =22.5) 350’si (%81) 

kadın, 80’i (%19) erkek olmak üzere toplam 430 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama 

yöntemine göre geliştirilmiştir Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Duygusal Yeme Ölçeği kullanılmıştır. 

Analizler sonucu elde edilen bulgular arasında cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde; duygusal yeme puan 

ortalamaları kadınların erkeklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yaş değişkenine göre 

incelendiğinde; 24-30 yaş aralığındaki bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, 31-40 yaş ve 40 yaş ve üzerindeki 

bireylerin duygusal yeme puan ortalamalarına göre daha yüksektir (p<0.05). Pandemi döneminde algılanan anne 

tutumuna göre; ilgisiz anne tutumuna sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, demokratik anne tutumuna 

sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamalarına göre daha yüksektir (p<0.05). Algılanan baba tutumuna göre; 

otoriter baba tutumuna sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, demokratik baba tutumuna sahip bireylerin 

duygusal yeme puan ortalamalarına göre daha yüksektir (p<0.05). Psikolojik destek alma durumuna göre; daha 

önceden psikolojik destek alan grubun duygusal yeme puan ortalamaları, daha önce destek almayan grubun duygusal 

yeme puan ortalamalarına göre daha yüksektir (p<0.05). Buna karşılık eğitim düzeyi, romantik ilişki durumu, COVİD-

19 tanısı alıp almama ve COVİD-19 kaynaklı yakınlarını kaybetme durumuna göre katılımcıların duygusal yeme puan   

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0.05). COVİD-19 pandemisi 

gıda tüketim durumuna göre; “Evet Gıda Tüketimim Arttı” şeklinde ifade eden  grubun “Hayır Gıda Tüketimimde 

Değişme Olmadı“ şeklinde ifade eden gruba göre  duygusal yeme puan ortalamaları, daha yüksektir (p<0.05).  Bu 

sonuçlar duygusal yemenin önemli yaşamsal olaylarda veya değişen yaşam  koşullarında etkililiğini  göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler:  covid 19, pandemi, duygusal yeme 

EXAMINATION OF EMOTIONAL EATING BEHAVIOR IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

DURING THE COVID 19 PANDEMIC 

Abstract 
The aim of this research is to examine emotional eating behavior in terms of various variables during the 

COVID-19 pandemic quarantine period. The study group of the research was carried out on a total of 430 people, 

aged between 18-60 (Average =22.5), 350 (81%) women and 80 (19%) men. The research was developed according 

to the relational screening method. Personal Information Form and Emotional Eating Scale were used as data 

collection tools. When the findings obtained as a result of the analyzes are examined according to the gender variable; 

emotional eating mean scores of women were found to be higher than men (p<0.05). When examined according to 

the age variable; Emotional eating mean scores of individuals aged 24-30 years are higher than mean emotional eating 

scores of individuals aged 31-40 and those aged 40 and over (p<0.05). According to the perceived maternal attitude 

during the pandemic period; Emotional eating mean scores of individuals with a disinterested mother attitude were 

higher than those of individuals with a democratic mother attitude (p<0.05). According to the perceived father attitude; 

Emotional eating mean scores of individuals with authoritarian father attitudes were higher than those of individuals 

with democratic father attitudes (p<0.05). According to the status of receiving psychological support; Emotional eating 

mean score of the group that received psychological support before was higher than the mean score of emotional 

eating of the group that did not receive support before (p<0.05). On the other hand, it is seen that there is no statistically 

significant difference between the emotional eating mean scores of the participants according to their education level, 
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romantic relationship status, whether they have been diagnosed with COVID-19 or lost relatives due to COVID-19 

(p>0.05). According to the COVID-19 pandemic food consumption situation; The group expressing "Yes, My Food 

Consumption Has Increased" had higher emotional eating score averages than the group expressing "No Change in 

My Food Consumption" (p<0.05). These results show the effectiveness of emotional eating in important life events 

or changing life conditions.  

Keywords:  Covid 19, pandemic, emotional eating 

GİRİŞ 

Çin'in Wuhan şehrinde şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) 

enfeksiyonunun neden olduğu koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınının ortaya çıkması  sonucunda, 

hem sosyo-ekonomik kriz hem de derin bir psikolojik sıkıntı durumu dünya çapında hızla gelişmeye 

başlamıştır (Serafini vd., 2020). Bulaşmayı önlemek için uygulanan karantinanın bir sonucu olarak, 

eylemler ve etkileşimler, günlük rutinler üzerinde önemli etkilerle sınırlandırılmıştır. COVID-19 pandemisi 

ve uygulanan zorunlu karantina gibi  halk sağlığı önlemleri bireylerde fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlık 

sonuçları yarattığı gözlemlenmiştir (Bozdağ, 2021). Bu hastalığın özellikle uzun vadede, akut panik, 

anksiyete, takıntılı davranışlar, istifleme, paranoya, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) 

gibi ruhsal rahatsızlıklara neden olabilmektedir (Dubey vd., 2020). Bununla birlikte COVID-19 

pandemisinden kaynaklanan ve kaygı, korku ve izolasyonla ilişkili psikolojik stresin  yeme davranışları 

üzerindeki etkisi, obezite riski ile birlikte bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Araştırmalar, COVID-19 karantina önlemlerinin yeme bozukluğu öyküsü olmayan 

bireylerin üçte birinin, pandemi öncesine kıyasla tıkınırcasına yeme davranışlarını artırdığını göstermiştir 

(Phillipou vd., 2020). 

Duyguların, hayatın birçok alanındaki varlığının gerçekliği; beslenme gibi temel ihtiyaçların 

üzerinde de etkisini dikkate değer bir noktaya taşımaktadır. Duyguların beslenme üzerindeki etkisi, alan 

yazında “Duygusal yeme “ davranışı ile açıklanmaktadır (Altheimer & Urry, 2019). Duygusal yeme 

davranışı ile ilgili yapılan ilk tanımlama; bireylerin öfke, kaygı, depresif duygu hali ve stres gibi olumsuz 

duygularla başa çıkma yöntemi olarak bireylerin yemek yemeye yönelmesi şeklindedir (Kaplan & Kaplan, 

1957). Duygusal yeme herhangi bir açlık ihtiyacı hissetmeden veya sosyal amaçlı olmadan sadece 

hissedilen duygulanıma karşılık olarak ortaya çıkan yeme davranışıdır (Bekker, Van De Meerendonk, & 

Mollerus, 2004). Kişinin yeme davranışı olumsuz duygulardan kurtularak daha iyi hissedebilme amacında 

gerçekleştiğinde duygusal yemenin  “iyi hissettiren yeme” olarak tanımlandığı da görülmektedir (Evers, 

Dingemans, Junghans, & Boevé, 2013).  Literatürde duygusal yemenin anksiyete, depresyon ve stres ile de 

ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Konttinen, 2020). Bu noktada stres, yeme 

alışkanlıklarında değişikliklere neden olabilmekte ve gıda alımında artışa veya azalmaya yol 

açabilmektedir. Pandemi döneminde de  karantina uygulamalarının  strese neden olduğu düşünülmekte, bu 

stresin ruh hali üzerinde olumlu etkisi olan karbonhidrattan zengin gıdaların aşırı yenmesine ve daha fazla 

tüketilmesine sebep olabilmektedir (Muscogiuri vd., 2020). 

            Karantina, bireylerde hem günlük rutin yaşamlarında daralmaya hem de duygu durum hallerinde 

değişikliğe neden olmuştur. Yaşam ve duygu durum değişimleri hareket halindeki davranışlarda da 

sınırlılıklar yüklemiştir (Moynihan vd., 2015). Ayrıca, karantina esnasında pandemi hakkında ortaya çıkan 

haberler, kişide endişe verici düşüncelerin artmasına ve stresin fazla hissedilmesine neden olabilir. Yapılan 

çalışmalarda bireylerin üzgün hissettiklerinde, mutlu oldukları durumlara göre  besin alımını daha çok 

artırdığı tespit edilmiştir (Evers vd., 2013). Bu çalışmada da, bireylerin karantinada oldukları dönemde, 

duygusal yeme davranışının çeşitli değişkenlerin etkisindeki değişimi araştırılmıştır.  

YÖNTEM 

            Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama 

modelleri iki ve daha fazla sayıdaki değişken arasındaki değişimi bulmayı amaçlayan çalışmalardır 

(Karasar, 2004). 

           Araştırmanın çalışma grubu, 2019 yılında  Google-formlar kullanılarak internet üzerinden 

toplanmıştır. Araştırmaya 350  kadın (%81) 80 erkek  (% 19 ) olmak üzere 430 kişi katılmıştır. 

Katılımcıların yaş aralığı 18 ile 60 arasındadır. Bu süreçte öncelikle, Bilgilendirilmiş Onam Formu, Kişisel 
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Bilgi Formu ve izni alınarak kullanılan Duygusal Yeme Ölçeği Google Forms üzerinden düzenlenerek 

çevrimiçi doldurulmaya uygun hale getirilmiştir. Oluşturulan formda katılımcılardan öncelikle 

Bilgilendirilmiş Onam Formunu doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların Bilgilendirilmiş Onam Formunu 

doldurmaları ile sırasıyla ilgili ölçekler katılımcılara sunulmuştur. Örnekleme yöntemi olarak kolay 

ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

     Araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan Kişisel Bilgi Formu oluşturulmuştur. Kişisel 

Bilgi Formunda; cinsiyet, yaş, algılanan anne baba tutumu, psikolojik destek alma durumu, eğitim düzeyi, 

COVİD-19 tanısı alıp almama, COVİD-19 kaynaklı yakınlarını kaybetme durumu, COVİD-19  pandemisi 

karantina döneminde gıda tüketim  durumunu anlatan sorular yer almaktadır. 

Duygusal Yeme Ölçeği 

       Garaulet ve arkadaşları (2012) tarafından Obez ve kilolu kişilerin duygusal yeme davranışlarını 

değerlendirmek amacıyla tarafından geliştirilmiştir. Akın,  Yıldız, ve Özçelik (2016) Türkçeye uyarlama 

çalışmasını yapmıştır.10 maddeden ve üç alt boyuttan (yeme isteğini engelleyememe, yiyecek türleri, 

suçluluk hissi) oluşan 4 seçenekli (“0” Asla ve ‘’3’’ Her zaman) bir derecelendirme içermektedir. Ölçekte 

ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, duygusal yeme davranışının yüksek düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde; faktör yükleri 

yeme isteğini engelleyememe alt boyutu için .55 ile .76, yiyecek türleri alt boyutu için .81 ile .83 ve suçluluk 

alt boyutu için .77 ile .85 arasında sıralanan ve toplam varyansın %60.4’ünü açıklayan üç faktörlü bir yapı 

elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, yeme isteğini engelleyememe alt boyutu için .77, 

yeme türleri alt boyutu için .66, suçluluk alt boyutu için .61 olarak bulunmuştur (Garaulet vd., 2012). 

BULGULAR 

Araştırma verileri SPSS (24)  programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel 

istatikler ve parametrik testler  kullanılmıştır. Bu bölümde, çalışmadan elde edilen bulgular, kişisel bilgi 

formunda  yer alan sıralamaya göre verilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine  Göre Duygusal Yeme t Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım 

Cinsiyet N �̅� SS T P 

Kadın 350 12.18 7.21 
3.055 0.00* 

Erkek 80 9.67 7.40 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Duygusal Yeme Ölçeği puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık 

bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda değişkenler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kadınların duygusal yeme ölçeği puanları 

erkeklere göre daha  yüksektir (p|<.0.05*). 

Tablo 2. Yaş Dağılımına Göre Duygusal Yeme Düzeylerinin Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım  

Yaş 

Dağılımı 
N �̅� SS F P 

Etki 

Büyüklü

ğü 

Bonferroni 

18-23 (1) 201 11.94 7.51 

6.045 0.05* 
.

037 

 

2>3, 2>4 

 
24-30 (2) 

 

123 

   

13.44 
6.90 
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31-40 (3) 76 9.85 7.41 

40 

sonrası 

(4) 

30 9.61 6.31     

Tablo 2 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların yaş gruplarına yönelik ortalamalarını 

karşılaştırmak için tek yönlü anova  analizi uygulanmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların ölçümlerin 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ( F(467)= 6.045, p<.05). 

Fark yaratan grubu bulmak için Post Hoc ikili karşılaştırma testlerinden Bonferroni kullanılmıştır. Yaş 

durumuna  göre; 24-30 yaş aralığındaki bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, 31-40 yaş ve 40 yaş 

ve üzerindeki  bireylerin  duygusal yeme puan ortalamalarına göre  daha yüksektir. 

Tablo 3. Eğitim Düzeyine Göre Duygusal Yeme Puanlarının Dağılımı 

Eğitim Düzeyi N �̅� SS F P 

İlköğretim 4 6.50 7.18 

1.125 .33 Ortaöğretim 19 11.52 6.48 

Lisans 357 11.50 7.26 

Lisans Üstü 50 12.50 7.67   
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların eğitim düzeyine yönelik ortalamalarını 

karşılaştırmak için tek yönlü anova  analizi uygulanmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların ölçümlerin 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. ( P> 0.05). 

Tablo 4.Psikolojik Destek Durumuna Göre Duygusal Yeme Puanlarının Dağılımı 

Yaş 

Dağılımı 
N �̅� SS F P 

Etki 

Büyüklüğü 

Bonferr

oni 

Evet Daha 

Önce Aldım 

(1) 

135 13.09 7.58 

3.745 0.03* .016 

 

1>3 

 

Şu An 

Destek 

Almaya 

Devam 

Ediyorum 

(2) 

 32    11.56 8.16 

Hayır Daha 

Önce Destek 

Almadım 

(3) 

263 11.05 7.09 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların psikolojik destek alma durumuna yönelik 

ortalamalarını karşılaştırmak için tek yönlü anova  analizi uygulanmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların 

ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ( F(468)= 3.745, 

p<.0.05). Fark yaratan grubu bulmak için Post Hoc ikili karşılaştırma testlerinden Bonferroni kullanılmıştır. 

Psikolojik destek alma durumuna  göre; daha önceden psikolojik destek alan grubun duygusal yeme puan 
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ortalamaları, daha önce destek almayan grubun duygusal yeme puan ortalamalarına göre  anlamlı derecede 

yüksektir (p< 0.05 ). 

Tablo 5. Romantik İlişki Durumuna Göre Duygusal Yeme Puanlarının Dağılımı 

Romantik İlişki 

Durumu 
N �̅� SS T P 

Evet 266    11.80 7.62 
.501 .61 

Hayır 164    11.46 6.91 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların romantik ilişki durumuna göre duygusal yeme 

ortalamalarını karşılaştırmak için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre 

katılımcıların ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir ( P> .05). 

Tablo 6. Pandemi Karantina Dönemi Gıda Tüketimine Göre Duygusal Yeme Puanlarının Dağılımı 

Gıda Tüketimi N �̅� SS P 
Etki 

Büyüklüğü 
Games-Howel 

Evet Günlük 

Gıda Tüketimim 

Arttı (1) 

216  14.06 7.24 

0.00* .095 

 

1>3 

 

Evet Günlük 

Gıda Tüketimim 

Azaldı (2) 

 43   10.95 7.94 

Hayır Günlük 

Gıda 

Tüketimimde 

Değişme Olmadı 

(3) 

171 9.34 6.46 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların psikolojik destek alma durumuna yönelik 

ortalamalarını karşılaştırmak için Welch Testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların ölçümlerin 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p< 0.05). Fark yaratan 

grubu bulmak için Post Hoc ikili karşılaştırma testlerinden Games-Howell kullanılmıştır. Pandemide gıda 

tüketim  durumuna  göre; “Evet Gıda tüketimim arttı” şeklinde ifade eden  grubun “Hayır Gıda 

Tüketimimde Değişme Olmadı “ şeklinde ifade eden gruba göre  duygusal yeme puan ortalamaları daha 

yüksektir (p< 0.05* ). 

Tablo 7. Pandemi Karantina Dönemi Kayıp Yaşantısına Göre Duygusal Yeme Puanlarının Dağılımı 

Pandemi Dönemi 

Kayıp 
N �̅� SS T P 

Evet 249    11.69 7.13 
.134 .89 

Hayır 181    11.60 7.53 

 

Tablo 7 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların kayıp yaşantısına göre duygusal yeme 

ortalamalarını karşılaştırmak için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre 
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katılımcıların ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir ( P> 0.05). 

Tablo 8. Pandemi Karantina Dönemi Covid 19 Tanısı Alma Durumuna  Göre Duygusal Yeme 

Puanlarının Dağılımı 

Pandemi Dönemi 

Covid-19 Tanısı 
N �̅� SS T P 

Evet 45    11.60 6.80 
-.054 .89 

Hayır 385    11.66 7.37 

 

Tablo 8 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların Covid-19 tanısı alıp almama durumuna göre 

duygusal yeme ortalamalarını karşılaştırmak için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Test sonucuna 

göre katılımcıların ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir ( P> 0.05). 

Tablo 9. Algılanan Anne Tutumu Değişkenine Göre Duygusal Yeme Puanlarının Dağılım 

Algılanan Anne 

Tutumu 
N �̅� SS F P 

Etki 

Büyüklüğü 
Bonferroni 

Otoriter (1) 101 12.66 7.67 

5.093 0.002* .032 2>3 İlgisiz(2) 34    15.82 7.52 

Demokratik(3) 103 9.97 6.82 

Koruyucu (4) 192 11.55 7.16     

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların algılanan anne tutumuna yönelik  

ortalamalarını karşılaştırmak için tek yönlü anova  analizi uygulanmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların 

ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F(467)= 5.093, 

p< 0.05). Fark yaratan grubu bulmak için Post Hoc ikili karşılaştırma testlerinden Bonferroni kullanılmıştır. 

Algılanan anne tutumuna göre; İlgisiz tutuma sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, demokratik 

anne tutumuna sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamalarına göre daha yüksektir. 

Tablo 10.Algılanan Baba Tutumu Değişkenine Göre Duygusal Yeme Düzeyi 

Algılanan 

Baba Tutumu 
N �̅� SS F P 

Etki 

Büyüklüğü 
Bonferroni 

Otoriter (1) 116 13.02 7.34 

3.754 0.01* .024 1>3 İlgisiz(2) 74    12.40 7.90 

Demokratik(3) 104 10.33 6.96 

Koruyucu (4) 147 10.85 7.02     

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların algılanan baba tutumuna yönelik  

ortalamalarını karşılaştırmak için tek yönlü anova  analizi uygulanmıştır. Test sonucuna göre katılımcıların 

ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir F(467)= 3.754, 

p< 0.05 ). Fark yaratan grubu bulmak için Post Hoc ikili karşılaştırma testlerinden Bonferroni kullanılmıştır. 

Algılanan baba tutumuna göre; otoriter tutuma sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, 

demokratik baba tutumuna sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamalarına göre  daha yüksektir. 
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SONUÇ 

Araştırma sonucunda duygusal yeme davranışı ile; eğitim düzeyi, romantik ilişki durumu, COVİD-

19 tanısı alıp almama ve COVİD-19 kaynaklı yakınlarını kaybetme durumuna göre anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Eğitim düzeyi ve romantik ilişki durumu  açısından incelendiğinde;  bulgular alan yazın ile 

tutarlıdır (Arslantaş vd., 2021). 

           Analizler sonucu elde edilen bulgular arasında cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde; duygusal 

yeme puan ortalamaları kadınların erkeklere göre  anlamlı derecede yüksektir. Cinsiyetin duygusal yeme 

ile ilişkisini araştıran birçok çalışmada da benzer sonuçlara rastlanmaktadır. Arslantaş ve arkadaşları 

(2021)’nın yaptıkları çalışmada kadınların duygusal yemeye daha yatkın olduğu bulunmuştur. Ayrıca başka 

bir araştırmada pandeminin kadınlarda, sosyal izolasyonun ve  stresin  ruh sağlığı üzerinde erkeklere  göre 

daha belirgin olumsuz etkisi olduğu gözlemlenmiştir (Prowse vd., 2021).  

         Araştırmada yaş değişkenine göre incelendiğinde; 24-30 yaş aralığındaki bireylerin duygusal yeme 

puan ortalamaları, 31-40 yaş ve 40 yaş ve üzerindeki bireylerin duygusal yeme puan ortalamalarına göre 

anlamlı derecede yüksektir. Bu bulguyu destekler şekilde başka bir araştırmada yetişkinler, genç 

yetişkinlere kıyasla daha düşük duygusal yeme davranışı gösterdiği bulunmuştur (Samuel, & Cohen, 2018). 

Çalışma bulgusunun nedeni olarak bireylerin yaşları küçüldükçe,  duygusal yemeyi başetme mekanizması 

olarak kullanıyor olabileceği düşünülebilir (Bennett, Greene,  & Schwartz-Barcott, 2013).  

           Araştırmada  pandemi döneminde algılanan anne tutumuna göre; ilgisiz anne tutumuna sahip 

bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, demokratik anne tutumuna sahip bireylerin duygusal yeme 

puan ortalamalarına göre  anlamlı derecede yüksektir. Algılanan baba tutumuna göre; otoriter baba 

tutumuna sahip bireylerin duygusal yeme puan ortalamaları, demokratik baba tutumuna sahip bireylerin 

duygusal yeme puan ortalamalarına göre anlamlı derecede yüksektir. Literatürde anne baba tutumunun hem  

duygusal yeme davranışında hem de sosyal kaygı üzerinde etkisinin olduğuna yönelik bulgular 

görülmektedir ( Efe vd., 2018). Zhu ve arkadaşlarının (2014)  yapmış oldukları çalışmada ebeveyn 

kontrolünü fazla hisseden ve düşük otokontrol becerisine sahip ergenlerde yüksek düzeyde duygusal yeme  

davranışı gözlemlenmiştir.  

         Araştırmada, psikolojik destek alma durumuna  göre; daha önceden psikolojik destek alan grubun 

duygusal yeme puan ortalamaları, daha önce destek almayan grubun duygusal yeme puan ortalamalarına 

göre  anlamlı derecede yüksektir. Bu bulguya yönelik literatürde herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Ancak psikolojik destek alarak kendi ihtiyaçlarının daha farkına varan bireylerde,  iyi hissettiren yeme 

davranışları gözlemlenebilir. Bu noktada literatürde duygusal yeme davranışının “iyi hissettiren yeme” 

olarak tanımlandığı da görülmektedir (Evers vd., 2018). 

          Araştırmanın son bulgusunda, COVİD-19  pandemisi gıda tüketim  durumuna  göre; “Evet Gıda 

Tüketimim Arttı” şeklinde ifade eden  grubun “Hayır Gıda Tüketimimde Değişme Olmadı“ şeklinde ifade 

eden gruba göre  duygusal yeme puan ortalamaları, anlamlı derecede yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Benzer bir araştırmada duygusal aşırı yemenin stresle ilişkili yüksek şekerli gıda alımını artırabileceğini ve 

bilişsel esnekliğin stresle ilişkili yüksek yağlı gıda alımını azaltabileceğini ön görmektedir ( Sadler vd., 

2021).  İştah açıcı gıdalar ve bilişsel özelliklerdeki farklılıklar, COVID-19 pandemisinde  gıda alımındaki 

değişiklikleri ve değişkenliği açıklayabilir Duygusal aşırı yemenin stres ve gıda alımı üzerindeki benzer 

etkisi, duygusal aşırı yemenin strese tepki olarak daha fazla yüksek yağlı atıştırmalık alımı ile ilişkili olduğu 

çalışmalar da  gözlemlenmiştir. (Wallis ve Hetherington, 2009). Costa ve arkadaşları (2022),  

çalışmalarında duygusal yeme ve kontrolsüz yeme davranışlarını, sağlıksız yaşam tarzları ve yeme 

alışkanlıkları ile ilişkisini gözlemlemiş, kısıtlama ve mahrum bırakma döngüsünün sağlıksız gıda 

tüketimine yol açabileceğini ifade etmişlerdir. 

           Bu araştırma COVİD 19 pandemisi karantina döneminde elde edilen bulgularla sınırlıdır. Karantina 

uygulamaları ortadan kalktığı için bundan sonraki araştırmalarda, karantina dönemi sonrası  bireylerin 

mevcut yeme davranışlarındaki değişimleri belirleyen çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinin psikolojik esneklik 

düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme 

yoluyla ulaşılan 159 anne (% 57.8) ve 116 erkek ( % 42.2) olmak üzere 275 Otizm Spektrum Bozukluğu olan 

çocukların anne ve babasından oluşturmaktadır. Yaş aralığı 25-40 arasıdır ( X =40.25,ss=7.29). Veri toplama araçları 

olarak Kabul ve Eylem Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi 

ve ANOVA yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan t-testi sonucuna psikolojik esnekliğin cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı görülmüştür (t=-2.411, p<.05). Babaların puanları annelerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksektir.  Yapılan t-testi sonucuna göre psikolojik esnekliğin çalışma durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı görülmüştür (t=2.216, p<.05). Bir işte çalışan ebeveynlerin puanları çalışmayan ebeveynlerin 

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir.  Yapılan t-testi sonucuna göre psikolojik esneklik 

düzeyi algılanan gelir durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (t=-1.809, p>.05). Yapılan ANOVA testi 

sonucuna göre psikolojik esnekliğin eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (F=3.511, 

p<.05).  Farklılaşmanın kaynağına bakmak için Scheffe testi kullanılmıştır. Scheffe testi sonucuna göre eğitim durumu 

lisans olan ebeveynlerin puanları eğitim durumu ilkokul olan ebeveynlerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Araştırmada elde edilen bulgular dikkate alınarak tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Psikolojik Esneklik, Kabul ve Kararlılık 

EXAMINATION FROM IN TERMS OF VARIOUS DEMOGRAPHIC 

VARIABLES OF THE PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY OF THE PARENTS 

OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

Abstract 
The aim of this study is to examine the psychological flexibility levels of parents of children with Autism 

Spectrum Disorder according to various demographic variables. The study group of the study consisted of 275 parents 

of children with Autism Spectrum Disorder, 159 mothers (57.8%) and 116 men (42.2%) reached through convenient 

sampling. The age range is between 25-40 ( X =40.25,ss=7.29). Acceptance and Action Form and Personal 

Information Form was used as data collection tools. Descriptive statistics, t-test and ANOVA methods were used in 

the analysis of the data. As a result of the t-test, it was observed that psychological flexibility differed significantly 

according to gender (t=-2.411, p<.05). The scores of the fathers are statistically significantly higher than the scores of 

the mothers. According to the t-test results, it was observed that psychological flexibility differed significantly 

according to working status (t=2.216, p<.05). The scores of working parents are statistically significantly higher than 

the scores of non-working parents. According to the t-test results, the level of psychological flexibility does not differ 

significantly according to the perceived income status (t=-1.809, p>.05). According to the results of the ANOVA test, 

it was observed that psychological flexibility differed significantly according to educational status (F=3.511, p<.05). 

Scheffe test was used to look at the source of differentiation. According to the Scheffe test results, the scores of the 

parents with undergraduate education are statistically significantly higher than the scores of parents with primary 

school education. The findings obtained in the research were discussed by taking into account. 

mailto:ztras@erbakan.edu.tr
mailto:fkocak@erbakan.edu.tr
mailto:hbeyzayakici@erbakan.edu.tr
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Keywords: Autism Spectrum Disorder, Psychological Flexibility, Acceptance and Action  

GİRİŞ 

Otizm terimini ilk defa psikiyatrist Eugen Bleuler, dış dünyadan kendini tamamen soyutlamış ve 

ben merkezcil düşünmeyi tanımlamak için kullanıldığı varsayılmaktadır (Tekin İftar vd,2012). Otizm 

kavramı; ihtiyaçları, güçlü yanları ve zorlukları birbirinden farklı olan çeşitli bireyleri ifade eden bir 

kavramdır (Özkaya, 2013). Otizm Spektrum Bozukluğu; sosyal ve iletişim becerileri ile sınırlı, tekrarlayıcı 

davranış, ilgi ve etkinlik örüntüsü olarak ortaya konan iki temel alandaki çeşitli güçlüklerle ortaya çıkan 

nörogelişimsel bir bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği 2013). Otizm Spektrum Bozukluğu’nun 

etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Temel sebepleri ise genetik ve çevresel faktörler olarak ifade 

edilmektedir (Aponte ve Romanczyk., 2016; Furjiva vd., 2016). Ancak, tıbbi ve genetik araştırmalarla ilgili 

kesin sonuçlanan bir çalışma bulunmamaktadır (Diken, 2010). 

Otizm Spektrum Bozukluğu tanı ölçütleri, uluslararası sınıflandırma sistemlerinde ilk olarak 1967 

senesinde ICD-8 içinde yer almıştır. Sonrasında 2013 yılında yayınlanan DSM-5’e kadar birçok kez 

değişikliğe uğramıştır (Kaba, Soykan-Aysev, 2019). Otizm Spektrum Bozukluğu DSM-5’te sosyal iletişim 

ve etkileşimdeki kısıtlılık (A) ile sınırlı, tekrarlayıcı ilgi alanları ve aktiviteler (B) olmak üzere iki ana 

başlıkta toplanmaktadır. A kümesi 3 alt gruptan B kümesi ise 4 alt gruptan oluşmaktadır. DSM-5’e göre 

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı için A ölçütlerinin hepsi ve B ölçütlerinin en az ikisinin var olması 

gerekmektedir (Amerikan Psikiyatri Birliği 2013). 

Aileye yeni bir bebeğin katılması tüm aile dinamiğini etkileyen bir durumdur. Bebeğin özel eğitime 

gereksinimi olduğunun öğrenilmesi ise tüm aile bireyleri için oldukça zor ve stresli olabilmektedir 

(Hallahan ve Kaufmann, 2009). Bu süreçte, aile bireyleri yoğun kaygı, tükenmişlik, gelecek endişesi gibi 

olumsuz duygularla ve çeşitli sorunlarla baş etmeye çalışmaktadırlar (Dillenburger, vd., 2010). Otizm 

Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip olan ebeveynler, günlük yaşamda çocuklarının ve kendilerinin 

yaşam kalitelerinin oldukça sınırlı olduğunu ifade etmektedirler (Özkubat vd., 2014). Otizm Spektrum 

Bozukluğu tanısı olan çocuklar ebeveynleriyle iletişime geçmede, konuşmada, göz kontağı kurmada 

sınırlılıklar sergileyebilmekte ve rutinlerinin bozulmasına aşırı tepki gösterebilmektedirler. Bu nedenlerden 

dolayı ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarına uyum sağlamalarının ve bu durumla baş 

etmelerinin diğer engel gruplarına göre daha güç olduğunu ifade edilmektedir (Norton ve Drew, 1994).  Bu 

durum, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip ebeveynlerin psikolojik zorlanmalarını daha da 

arttırabilmektedir (Baio vd., 2018)  

Psikolojik esneklik; bireylerin yaşamda karşılaştıkları zorlayıcı deneyimler karşısında gösterdikleri 

tepkileri işlevsel hale getirme çabası olarak tanımlanmaktadır (Hayes vd., 2011). Kabul ve Kararlılık 

Terapisi kabul odaklı yaklaşımlara dayalı üçüncü dalga davranışçı terapiler içerisinde yer almaktadır 

(Powers vd., 2009). Kabul ve Kararlılık Terapisine göre psikolojik esnekliğe sahip bireylerin, istenmeyen 

düşünce ve duygularını kabul edebilecekleri ve yaşamlarını anlamlı hale getirmeye yönelik eylemlerde 

kararlı olabilecekleri varsayılmaktadır (Hayes vd., 2011). Psikolojik esnekliği yüksek olan bireyler 

karşılaştıkları zorluklarla daha etkili başa çıkabilmektedirler (Waugh vd., 2011). Çocukları Otizm Spektrum 

Bozukluğu tanısı aldıktan sonra yaşamlarını olumlu değiştirebilen, zorlanmalarla başa çıkabilen, yaşamdan 

doyum alabilen ve psikolojik uyum gösterebilen ebeveynlerin de psikolojik esneklik düzeylerinin yüksek 

olduğu ifade edilebilmektedir (Hasting vd., , 2005).  

Kabul ve Kararlılık Terapisi, bireylerin kontrolü dışında gelişen durumları kabul etmesini ve 

anlamlı, dolu ve zengin bir hayat yaşamasını sağlamayı amaçlamaktadır (Harris, 2017). Psikolojik 

ihtiyaçlarını reddeden Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip ebeveynlerin zorlayıcı duygu ve 

düşüncelerini kabul ederek yaşamlarını anlamlı hale getirmek için kararlı adımlar atmaları gerektiği ve 

bunun sonucunda psikolojik problemlerinin üstesinden başarılı bir şekilde gelebilecekleri ifade 

edilmektedir (Blackledge ve Hayes, 2006). Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin 

psikolojik zorlanma karşısında dayanıklı durabilmeleri için psikolojik esneklik düzeylerinin yüksek olması 

gerekmektedir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların 

ebeveynlerinin psikolojik esneklik düzeylerini etkileyen çeşitli demografik değişkenlerin incelenmesidir.  
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YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel araştırma deseninin alt türü olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır 

(Karasar, 2014).  

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 159 anne (% 

57.8) ve 116 erkek ( % 42.2) olmak üzere 275 Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların anne ve 

babasından oluşturmaktadır. Yaş aralığı 25-40 arasıdır ( X =40.25,ss=7.29). Otizm Spektrum Bozukluğu 

olan çocukların 68’i (%24.7) kız ve 207’si (%75.3) erkektir.  

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplama araçları olarak Kabul ve Eylem Formu-2 ve 

araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Kabul ve Eylem Formu-2: Kabul ve Eylem Formu 2’nin Türkçeye uyarlama çalışmaları Yavuz ve 

arkadaşları (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek 7 maddeden oluşmaktadır. 7’li likert tipindedir. 

Ölçek ters puanlanarak psikolojik esneklik düzeyini ölçektedir. Ölçekten alınan puanın artması ile 

psikolojik esneklik düzeyi artmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .84 olarak 

hesaplanmıştır. Bu çalışma için Cronbach alfa değeri .90 olarak hesaplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada katılımcıların cinsiyet, yaş, çalışma durumu, algılanan gelir 

düzeyi, çocuklarının tanısı, tanısı olan çocuğun cinsiyeti gibi demografik bilgileri belirlemek amacıyla 

araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1: Betimsel İstatistikler 

 
N X  

ss Skewness 

(Çarpıklık) 

Kurtosis 

(Basıklık) 

Cronbach’s 

Alfa 

Psikolojik Esneklik 275 31.18 9.98 -.165 -.720 .90 

Başlangıçta 289 olan veri sayısı uç veri ayıklama işlemi yapılarak 275 olarak hesaplanmıştır. Uç 

veri ayıklama yöntemi olarak “Mahanalobis” uzaklık değeri kullanılmıştır (Kannan ve Manoj, 2015). Uç 

veri ayıklama analizinden sonra ölçek puanlarının normal dağılım özelliği gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Psikolojik Esneklik Ölçeği puanları (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerinin ±1.0 

aralığında yer alması sebebiyle normal dağılım özelliği göstermektedirler (George ve Mallery,  2019). 

Psikolojik Esneklik Ölçeği Cronbach’s Alfa değeri .70 üzerinde olduğu için ölçme aracının güvenilir 

olduğu görülmektedir (Büyüköztürk, 2018). 

Tablo 2: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Ebeveynlerinin Psikolojik Esneklik Puanlarının 

Cinsiyete Göre Farklılaşmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X  
ss t p 

Psikolojik 

Esneklik 

Anne 159 29.95 10.12 -2.411 .017* 

Baba 116 32.87 9.58 

*p<.05 

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin psikolojik esneklik puanları 

cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t273=-2.411,p<.05). Babaların psikolojik esneklik puanları 

annelerin psikolojik esneklik puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Tablo 3: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Ebeveynlerinin Psikolojik Esneklik Puanlarının 

Çalışma Durumuna Göre Farklılaşmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

 Çalışma Durumu N X  ss t p 

Psikolojik 

Esneklik 

Çalışıyor 139 32.49 9.44 
2.216 .028* 

Çalışmıyor 136 29.84 10.38 

*p<.05 
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Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin psikolojik esneklik puanları 

çalışma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t273=2.216, p<.05). Bir işte çalışan ebeveynlerin 

puanları bir işte çalışmayan ebeveynlerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Tablo 4: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Ebeveynlerinin Psikolojik Esneklik Puanlarının 

Algılanan Gelir Düzeyine Göre Farklılaşmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

 Algılanan Gelir Düzeyi N X  ss t p 

Psikolojik 

Esneklik 

Düşük 70 29.32 9.56 
-1.809 .072 

Orta 205 31.81 10.07 

*p<.05 

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin psikolojik esneklik puanları 

algılanan gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (t273=-1.809, p>.05).  

Tablo 5: Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Ebeveynlerinin Psikolojik Esneklik Puanlarının 

Eğitim Durumuna Göre Farklılaşmasına İlişkin ANOVA testi Sonuçları 

 Kategori N X  ss F p 
Anlamlı Fark 

(Scheffe) 

Psikolojik 

Esneklik 

İlkokul 64 28.46 10.16 

3.511 .016* 4>1 
Ortaokul 50 30.68 9.90 

Lise 73 30.94 10.17 

Lisans 88 33.64 9.31 

 *p<.05, 1=İlkokul, 2=Ortaokul, 3=Lise, 4=Lisans 

 Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin psikolojik esneklik puanları eğitim 

durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (F3-271=3.511, p>.05). Varyanslar homojen olarak 

dağıldığı için Scheffe testi kullanılmıştır. Scheffe testi sonucuna göre lisans düzeyi eğitim durumuna sahip 

ebeveynlerin puanları ilkokul düzeyi eğitim durumuna sahip ebeveynlerin puanlarından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

SONUÇ 

Bu araştırmada Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip ebeveynlerin psikolojik esneklik puanlarının 

cinsiyete göre farklılaştığı ve babaların psikolojik esneklik puanlarının daha yüksek olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Literatüre bakıldığında genç yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada erkeklerin psikolojik 

esneklik düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir (Asıcı ve İkiz, 2015; Cobos-Sánchez vd., 

2020). Bedensel engelli bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada ise erkek bireylerin psikolojik esneklik 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Emamvirdi., vd. 2020). Üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise psikolojik esneklik düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığı 

bulgusu elde edilmiştir (Acar, 2022).  

Bu araştırmada Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip ebeveynlerin psikolojik esneklik puanlarının 

ebeveynin çalışma durumuna göre farklılaştığı ve bir işte çalışan ebeveynlerin psikolojik esneklik 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Literatüre bakıldığında ise ebeveynler üzerinde 

yapılan çalışmalarda çalışan ebeveynlerin psikolojik esnekliklerinin daha yüksek olduğu sonucu elde 

edilmiştir (Arı, Sölpük-Turan, 2022; Diril, 2021).  

Bu araştırmada Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip ebeveynlerin psikolojik esneklik puanlarının 

algılanan gelir düzeyine göre farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bedensel engelli sporcular üzerinde 

yapılan bir çalışmada psikolojik esnekliği algılanan gelir düzeyine göre farklılaşmadığı bulgusu elde 

edilmiştir (Emamvirdi., vd. 2020). Öğretmen adayları üzerinde yapılan bir çalışmada da psikolojik 

esnekliğin algılanan gelir düzeyine göre farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (Yaşar-Ekici ve Balcı, 

2019).  
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Bu araştırmada Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip ebeveynlerin psikolojik esneklik puanlarının 

ebeveynlerin eğitim durumuna göre farklılaştığı ve lisans eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin psikolojik 

esneklik düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Literatüre bakıldığında ebeveynler 

üzerinde yapılan çalışmalarda eğitim durumu lisans ve üzeri olan ebeveynlerin psikolojik esneklik 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Oral, Kolburan, 2019; Mutlu ve Tasa, 2022).  

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocukların ebeveynlerinin psikolojik esneklik düzeylerinin 

yüksek olması ebeveynlerin ve çocuklarının yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebeple 

ebeveynlerin psikolojik esneklik düzeylerini artırmak amacıyla Üniversite bünyelerinde veya sağlık 

kuruluşlarında uzmanlar tarafından ebeveynlere psikoeğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir. 

Yapılacak sonraki çalışmalarda farklı örneklem grupları ile cinsiyet, algılanan gelir düzeyi, çalışma 

durumu, eğitim durumu değişkenlerinin psikolojik esneklik ile aralarında anlamlı fark olup olmadığının 

incelenmesi tavsiye edilmektedir.  
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Özet 
Bu araştırma spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 

yetkinliklerinin yaş, cinsiyet ve bölümlerine göre incelenmesi amacıyla tarama modelinde uygulanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan toplam 260 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak Sıvacı (2017) tarafından geliştirilen “Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler normal dağılım 

göstermediğinden dolayı Mann Whitney U,  Kruskal Wallis testleri ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 

yetkinlik düzeyleri ile cinsiyet yaş ve okudukları bölüm arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

Çalışmaya dahil edilen katılımcıların aynı çevresel koşullara sahip olmalarının yanı sıra aynı okul ortamında sürekli 

etkileşim halinde oldukları göz önünde bulundurulduğunda yaşayış ve davranış biçiminde de birbirlerini 

etkileyebildikleri düşünülebilir. Bu doğrultuda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyleri farklı 

değişkenler üzerinde incelenebileceği gibi farklı okul ya da bölümler arası incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor bilimleri fakültesi, Bağımsız Çalışma, Sorumluluk Alma Yetkinliği. 

THE COMPETENCES OF SELF-EMPLOYABİLİTY AND 

RESPONSİBİLİTY CAPABİLİTY OF STUDENTS FROM DİFFERENT 

DEPARTMENTS OF SPORT SCİENCES FACULTY 

Abstract 
This research was applied in the scanning model in order to examine the competences of self-employability 

and responsibility capability of the students of the faculty of sports sciences to work independently and take 

responsibility according to age, gender and departments. The study group of the research consists of 260 students 

studying at Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Sport Sciences in the fall semester of the 2021-2022 academic 

year. In the research, the "Competency Scale of Working Independently and Taking Responsibility" developed by 

Sıvacı (2017) was used as a data collection tool. The data obtained as a result of the research were analyzed using 

SPSS 21. Since the data did not show normal distribution, Mann Whitney U, Kruskal Wallis tests and descriptive 

statistics were used. According to the results of the research; It has been observed that there is no significant difference 

between the competency levels of sports sciences faculty students to work independently and take responsibility, 

gender, age, and the department they study. Considering that the participants included in the study have the same 

environmental conditions and are in constant interaction in the same school environment, it can be thought that they 

mailto:matasoy@ahievran.edu.tr
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can affect each other in the way of life and behavior. In this direction, the competency levels of working independently 

and taking responsibility can be examined on different variables as well as between different schools or departments. 

Keywords: Faculty of sports sciences, Independent Working (The Competences of Self-Employability), 

Competency to Take Responsibility (Responsibility Capability). 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze topluluklar halinde yaşayan insanoğlu her zaman bireyselliğini koruma 

arzusu içerinde olmuştur bu durum da insanoğlunun varoluş temelinde bağımsızlık duygusunun yer aldığını 

gösterebilir. Yaşamın akışıyla birlikte gelişen ve farklı alanlarda kendini gösteren bağımsızlık duygusunun 

kişiye kazandırdıklarının yanı sıra yaşam düzeni için sahip olunması gereken sorumluluk duygusunun da 

ortaya çıkmasında önemli bir rol aldığı düşünülebilir.  

Sorumluluk bilinci bireylere doğuştan var olan bir yeti değil, yaşamla birlikte oluşan uygun ortam 

sonucu kazanılabilecek bir duygudur. Bu duygunun gelişimi için bireylerin sorumluluk alabileceği bir 

çevrede yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. Böyle bir çevrenin aksine kişi kendi kararlarını alma ve aldığı 

kararın sonuçlarından  sorumlu olma fırsatı verilmemişse sorumluluk bilinci gelişmez (Cüceloğlu, 2002). 

Glasser (1999)’e göre ilk çocukluk döneminden itibaren görevlendirmeler verilerek sorumluluk duygusunu 

öğrenen çocuk, toplumsal konulara hakim sorumluluk sahibi bir çocuk olabilir. Çünkü sorumluluk, kişinin 

kendisi ve karşısındaki bireylere yardımcı olacak yöntemleri düşünerek ve durum değerlendirmeleri 

yapılarak öğrenilir. Sorumluluk duygusu, bireyin düzenli, planlı ve kararlı olmasını sağlamaktadır (Saltürk, 

2008). TDK’nın yaptığı tanıma göre sorumluluk; bireylerin hüküm sürebileceği bir kapsama giren herhangi 

bir durumun sonuçlarını ya da kendi söz ve davranışların sonucunu üstlenmesidir (TDK, 2022). Farklı 

tanımlamalarla ifade edilen sorumluluk duygusu, bireyin içinde bulunduğu toplum içerisinde kabul ve 

saygınlık kazanmasında ve başarılı bir kimlik oluşturmasında önemli bir rol oynamaktadır (Yavuzer, 1998). 

Birey toplumun üyesi olarak topluma karşı görevlerini yerine getirmesinde, çevresine ve şahsına yararlı bir 

kişi olmaya yönelmesinde sorumluluk duygusu önemli bir yer tutar (Yontar ve Yurtal, 2009). Sorumluluk 

duygusu gelişmiş bireyler ele aldıkları her alanda başarı sağlayabilecek potansiyele sahip olabilirler.  

İnsanlar, bir çok alanda olduğu gibi eğitim ortamlarında da birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Kendi 

öğrenme stillerinin farkında olan bireyler okul ortamında yapılan görevlendirmelerde bireyler bağımsız 

yalnız çalışmayı ya da sorumluluk sahibi bireylerle grup çalışması yapmayı tercih edebilirler. TDK’nın 

yaptığı tanıma göre bağımsız, bireylerin tutum, davranış ve girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde 

kalmadan yönetebilmesidir (TDK, 2022). Bağımsız çalışmalarda bireyler hiçbir etki altında kalmadan kendi 

bilgi, birikim ve çalışma disiplinlerine göre başarı elde ederler. Öğrenmeyi öğrenmek; bağımsız, bir 

partnerle ya da bir grupla çalışılarak gerçekleşebilir. Öğrencilerin eğitim öğretim süreci içerisinde bağımsız, 

bir arkadaş ya da bir grupla çalışma alışkanlıkları edinmesi, öğrencinin akademik başarısı ve iş hayatı 

açısından son derece önemlidir (Koç, 2002). 

Bu açıklamalardan yola çıkarak öğrencilerin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 

yetkinliklerini ele almak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; spor bilimleri fakültesinde 

öğrenim gören öğrencilerin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliklerini incelemektir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 

yetkinliklerinin yaş cinsiyet ve bölümlerine göre incelenmesi amacıyla tarama modelinde uygulanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan toplam 260 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılanların demografik değişkenlerine ait bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişkenlerine Ait Değerler 
 Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

119 

141 

45.8 

54.2 

Yaş 
18-21 

22-25 

111 

149 

42.7 

57.3 

Bölüm 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Antrenörlük Eğitimi 

110 

69 

42.3 

26.5 
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Spor Yöneticiliği 81 31.2 

Toplam 260 100.0 

Tablo 1’de elde edilen bulgular incelendiğinde; araştırmaya katılanların 119’u (%45.8) kadın, 141’i 

(%54.2) erkektir. Katılımcıların 111’i (%42.7) 18-21 yaş, 149’u (%57.3) 22-25 yaş aralığındadır. 

Katılımcıların110’u (%42.3) beden eğitimi spor öğretmenliği, 69’u (%26.5) antrenörlük eğitimi, 81’i 

(%31.2) spor yöneticiliği bölümünde öğrenim görmekteler. 

Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak Sıvacı (2017) tarafından geliştirilen “Bağımsız 

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 5’li likert tipinde 20 

maddeden oluşmakla birlikte ölçekteki maddeler “1=hiç yetkin değilim” ve “5=çok yetkinim” olacak 

şekilde 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir ve ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.937 olarak 

hesaplanmıştır.  

Veri Analizi 

 Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler normal 

dağılım göstermediğinden dolayı Mann Whitney U,  Kruskal Wallis testleri ve betimsel istatistikler 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 2. Katılımcıların Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliklerinin Ölçek Puanları 

Maddeler n X Ss 

1.Bireysel çalışmalarda sorumluluk almada 

2.Grup çalışmalarında sorumluluk almada 

3.Bireysel çalışmalarda aldığım görevi etkin bir şekilde yerine getirmede 

4.Grup çalışmalarında aldığım görevi etkin bir şekilde yerine getirmede 

5.Bir birey olarak kendimi tanımada 

6.Güçlü yönlerimi kullanabilmede 

7.Zayıf yönlerimi bilip, geliştirmede 

8.Kendi gereksinimlerimi karşılayabilmede 

9.Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel olarak sorumluluk alabilmede 

10.Öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel olarak sorumluluk alabilmede 

11.Karmaşık olan sorunları çözmek için bireysel olarak sorumluluk alabilmede 

12.Kendime karşı saygılı olma konusunda 

13.Üzerime düşen görevleri yerine getirebilmede 

14.Kendi işlerimi kendim yürütme konusunda 

15.Düşüncelerimden kendimi sorumlu tutabilmede 

16.Davranışlarımdan kendimi sorumlu tutabilmede 

17.Çalışkan biri olma konusunda 

18.Alanımdaki bir sorunu bağımsız olarak değerlendirerek çözüm yöntemi geliştirebilmede 

19.Alanımla ilgili bilgileri eleştirel bir görüşle değerlendirebilmede 

20.İleri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmede 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

3.88 

3.96 

4.21 

4.20 

4.22 

4.13 

3.61 

4.14 

4.00 

3.84 

3.82 

4.23 

4.38 

4.33 

4.25 

4.17 

3.70 

3.85 

3.96 

3.78 

.97 

.91 

.83 

.79 

.74 

.91 

.96 

.81 

.85 

.87 

.85 

.92 

.74 

.75 

.72 

.80 

1.00 

.75 

.81 

.92 

Tablo 2’deki katılımcıların bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliklerinin ölçek 

puanlarına göre madde 7 zayıf yönlerimi bilip geliştirme (x=361) en düşük ortalamaya sahipken, madde 13 

üzerime düşen görevleri yerine getirebilmede (x=4.38) en yüksek ortalamaya sahip görülmektedir. Bu 

durum bireylerin benliklerinde var olan eksiklikleri fark etmekte güçlük çekerken, sorumlulukları dahilinde 

olan bir konuyu daha nesnel ve rahat bir şekilde yerine getirebildiği şeklinde yorumlanabilir. 
Tablo 3. Katılımcıların Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliklerinin Cinsiyet ve Yaş 

Değişkenlerine İlişkin Sonuçları 

Değişkenler Grup n Sıra Ort. Sıra Top. U Z p 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

119 

141 

135.78 

126.05  

16157.50 

17772.50 

7761.500 -1.040 .298 

Yaş 18-21 

22-25 

111 

149 

129.48 

131.26 

14372.50 

19557.50 

8156.500 -.189 .850 

Tablo 3’te katılımcıların bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlikleri toplam puanları 

arasında cinsiyete ve yaşa göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Başka bir ifadeyle spor bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlikleri cinsiyete ve yaşa göre 

farklılaşmamaktadır. 
Tablo 4. Katılımcıların Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliklerinin Bölüm Değişkenine 

İlişkin Sonuçları 
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Bölüm n Sıra Ort. df X2 p 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Antrenörlük Eğitimi 

Spor Yöneticiliği 

110 

69 

81 

133.93 

124.57 

130.89 

 

2 

 

.661 

 

.719 

Tablo 4’te katılımcıların bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyleri toplam 

puanlarının bölümlere göre karşılaştırılmasına ilişkin Kuruskal Wallis testi sonuçları verilmiştir. Buna göre 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyleri 

toplam puanları okudukları bölümlere göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 

yetkinliklerinin yaş cinsiyet ve bölümlerine göre incelendiği bu çalışmada; bağımsız çalışabilme ve 

sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyleri ile cinsiyet, yaş ve okudukları bölüm arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmüştür. 

 Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmada elde edilen bulguları 

destekleyen ve desteklemeyen çalışmaların olduğu görülmektedir. Sıvacı ve Kuzu (2017)’nun 

çalışmalarında öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyleri ile 

cinsiyet, okudukları bölüm ve akademik başarı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Başka 

bir çalışmada cinsiyet ile sorumluluk duygusu ve akademik başarı arasında yakın bir ilişki olduğu görülmüş, 

kız öğrencilerin sorumluluk duygusunun ve akademik başarılarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir 

(Golzar, 2006). Kuzu vd.(2017)’nin çalışmalarında kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha planlı ve 

düzenli olduğu vurgulanmıştır. Başol vd.(2012)’nin çalışmalarında ise erkek öğrencilerin bağımsız çalışma 

düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Özdemir (2015)’in çalışmasında da, 

kızların lehine bir sonuç ortaya çıkmıştır.  

 Akçöltekin (2018)’in  beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının 

bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliklerini incelediği çalışmasında, kadın öğrencilerin 

erkek öğrencilere oranla bağımsız çalışabilen ve sorumluluk alabilme yetkinliklerinin anlamlı derecede 

farklılık gösterirken, katılımcılar arasında lisansüstü eğitim yapmayı düşünüp/düşünmeme ve bilimsel 

araştırma yöntemleri dersi alıp/almama gibi değişkenlerin ise öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme 

ve sorumluluk alma yetkinlikleri üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Cesur (2018)’un araştırma bulgularına göre,  katılımcıların bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 

yetkinlik düzeyleri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma gösterirken, yaş, 

bölüm, bölümden memnuniyetleri ve not ortalamaları değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

 Sonuç olarak; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinlik düzeyleri ile cinsiyet 

yaş ve okudukları bölüm arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda 

çalışmaya dahil edilen katılımcıların aynı çevresel koşullara sahip olmalarının yanı sıra aynı okul ortamında 

sürekli etkileşim halinde oldukları göz önünde bulundurulduğunda yaşayış ve davranış biçiminde de 

birbirlerini etkileyebildikleri düşünülebilir.  

ÖNERİLER 

 Araştırmada örneklem sayısının az olması ve çalışma da yer alan katılımcıların sadece bir 

ilden toplanmış olması, araştırma sonuçlarının genellemesini kısıtlamaktadır. Kişi sayısı arttırılabilir, farklı 

bölümler karşılaştırılabilir ve daha geniş bir alanı kapsayacak çalışma yapılabilir. Ayrıca literatürde yapılan 

taramalarda Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği üzerine yeteri sayıda çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu da göz önünde bulundurularak farklı branşlarda, farklı evrenlerde Bağımsız 

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği incelenmesi ve farklı değişkenlerin kullanılması farklı 

branşlarda üzerinde de çalışma yapılması önerilmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algılarının ve toplumsal cinsiyet 

temelinde anne babalarına bakışlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin anne-babalarını rol 

alma nedenleri ile annelere ve babalara yönelik katılım çalışmalarını yapıp yapmama durumları araştırılmıştır. 

Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini kolay ulaşılabilir örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 109 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Altınova ve Duyan (2013) 

tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin anne-babalarını rol 

alma nedenleri ile annelere ve babalara yönelik katılım çalışmalarını yapıp yapmama nedenlerine ilişkin altı soru 

öğretmenlere yöneltilmiştir.  Araştırmanın verileri, SPSS programında çözümlenerek değerlendirilmiştir. Açık 

uçlu sorulardan elde edilen veriler ise sayısallaştırılmış ve frekans ve yüzdelerle tablolar halinde verilmiştir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: okul öncesi öğretmen, toplumsal cinsiyet algısı, anne baba 

Preschool Teachers' Views of Their Parents and Perceptions of 

Gender 

Abstract 
The aim of this study is to examine the gender perceptions of preschool teachers and their views on their 

parents on the basis of gender. For this purpose, the reasons for teachers to take their parents' role and whether 

they do participation studies for mothers and fathers were investigated. The research was carried out in the 

scanning model. The sample of the study consists of 109 pre-school teachers determined by the easily accessible 

sampling method. The Gender Perception Scale developed by Altınova and Duyan (2013) was used in the research. 

In addition, six questions were asked to the teachers about the reasons for teachers to take their parents as a role 

and the reasons why they did not carry out participation studies for mothers and fathers. The data of the research 

were analyzed and evaluated in the SPSS program. The data obtained from the open-ended questions were digitized 

and given in tables with frequencies and percentages. As a result of the research, it was found that the gender 

perceptions of preschool teachers were moderate. 

Keywords: Preschool teacher, gender perception, parents  

1. GİRİŞ 

Biyolojik temelli olan farklılıkların “cinsiyet” ile, sosyokültürel temelli olan farklılıkların 

“toplumsal cinsiyet” ile ifade edilmesi gerektiği araştırmacılar tarafından savunulmaktadır. 

Sosyokültürel temelli olan toplumsal cinsiyet farklılıklarına yönelik beklentiler, toplumda yaygın kabul 

gören inançlara dönüşerek “cinsiyet kalıpyargıları” şeklinde sosyal davranışı büyük ölçüde 

biçimlendirmektedirler (Dökmen, 2014). Cinsiyet (sex), bireylerde kadın ya da erkek olarak görülen 

fizyolojik, genetik, anatomik, biyolojik ve hormonal özellikler (Çetin, 2016) olarak tanımlanırken, 

toplumsal cinsiyet (gender) kültür ve toplumsallaşma süreci ile kazanılan kadın ve erkek olma 
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özelliklerini ifade etmektedir  (Altınova ve Duyan, 2013). Toplumsal cinsiyet kalıpyargısı (gender 

stereotypes) ise erkek ve kadınların özelliklerine ilişkin inançlardır (Dökmen, 2014).   

Çocuğun içinde yaşadığı toplumun, çevrenin ve ailenin etkisiyle, kendisinden beklenen uygun 

cinsiyet rolünü kazanması sağlanmaktadır (Başal, 2012).Cinsiyete göre bir rol algısı her kültürel yapı 

içinde bulunmakta ve bu rol algısı anne babanın sahip olduğu tutumun, sosyal etkileşim aracılığıyla 

çocuğa aktarılması ile oluşmaktadır (Dökmen, 2014). Sosyal Öğrenme Teorisine göre çocuklar cinsiyet 

kalıpyargılarının oluşumunda ebeveynlerinin davranışlarını ve ilgilerini model almakta ve daha da 

önemlisi cinsiyet kalıpyargılarına uygun davranarak bu durumu sağlamlaştırmaktadırlar (Bandura 1977; 

McHale et al. 1999). Cinsiyet Şema Kuramına göre ise,  çocuklar kız ve erkek tiplerine ilişkin şemalar 

oluşturmakta, davranışın kıza mı erkeğe mi özgü olduğuna karar vermekte ve kendi cinsiyetine uyan 

kadın ya da erkek rolünü içselleştirmektedir (Başal, 2012; Kail, 2004). Okul öncesi dönem de çocukların 

cinsel kimliğini kazandıkları, toplumsal cinsiyet rollerini öğrendikleri ve toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarını edindikleri dönemdir. Aile ile birlikte medya, kitaplar, akranlar ve öğretmenler gibi bir 

çok faktör çocukların toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmesi üzerinde etkendir  (Gooden ve Gooden, 

2001; Martin ve Ruble, 2004). Özellikle okulda öğretmenlerin davranış ve tutumları çocukların 

toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 

öğretmenlerin inanç ve tutumlarının öğrenilmesi önem kazanmaktadır  (Gray ve Leiht 2004; Tantekin 

Erden, 2009; Younger ve Warrington, 2008). Koyuncu Şahin ve Çoban (2019) öğretmenlerin toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin istenilen seviyeye halen ulaşmadığını belirtmektedirler. Ancak öğretmenlerin çocuk 

açısından önemi düşünüldüğünde, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir yaklaşıma sahip 

olmalarının da önemli olduğu ifade edilebilir (Gündüz ve Tarhan, 2017). Öğretmenlerin hem günlük 

hayatlarında hem de sınıftaki uygulamalarında eşitlikçi bir yaklaşım içinde bulunmaları ve çocuklara 

yaklaşımlarının cinsiyet temelli olmaması önemlidir. Yapılan bu çalışmada da okul öncesi 

öğretmenlerinin kendilerini yetiştiren anne babalarına bakışlarının ve toplumsal cinsiyet rollerinin 

incelenerek, algılarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde; toplumsal cinsiyet ile ilgili öğretmen adaylarına yönelik 

farklı çalışmaların yapıldığı (Arıcı, 2011; Aslan, 2015; Bayraktar ve Güder, 2019; Dinç ve Çalışkan, 

2016; Erdol, Özen ve Toraman, 2019; Esen, Siyez, Soylu ve Demirgürz, 2017; Gündoğan, 2020; Kurtdaş 

ve Tuncar, 2020; Öztürk, Balcı ve Ay, 2021; Uygun ve Önsan, 2020; Ünal, Tarhan ve Köksal, 2017); 

ancak öğretmenlere yönelik araştırmaların sınırlı (Asan, 2010; Esen, 2013; Polat, 2010) kaldığı 

görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik algılarını inceleyen bir 

çalışmaya ise rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algılarının ve toplumsal 

cinsiyet temelinde anne babalarına bakışlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır: 

Okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algı düzeyleri nasıldır? 

Okul öncesi öğretmenlerinin anne-babalarını rol alma ve almama nedenleri nelerdir? 

Okul öncesi öğretmenleri anne babalara yönelik olarak hangi aile katılım çalışmalarını 

yapmaktadırlar?  

Okul öncesi öğretmenleri babalara yönelik katılım çalışması neden yapamamaktadırlar? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algılarının ve toplumsal cinsiyet temelinde anne 

babalara bakışlarının incelendiği bu çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Genel tarama 

modeli, evren hakkında genel bir sonuca ulaşmak için evrenin tümü veya bir grubun üzerinde yapılan 

araştırmalardır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemi Bursa ili anaokullarında görev yapmakta olan kadın okul öncesi 

öğretmenleri arasından kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamına 
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alınan okul öncesi öğretmenlerinin %28,4’ü (f=31) 20-25 yaş, %31, 2’si (f=34) 26-30 yaş ve %40,4’ü 

31 yaş ve üzeridir. Okul öncesi öğretmenlerin %97,2’sinin (f=106) annesi sağ, %87,2’sinin (f=95) de 

babası sağdır. Okul Öncesi öğretmenlerinin %2,8’inin (f=3) annesi okuryazar değilken, %56,9’unun 

(f=62) ilkokul, %13,8’inin (f=15) ortaokul, %22’sinin (f=24) lise ve %4,6’sının (f=5) üniversite 

mezunudur. Okul Öncesi öğretmenlerinin %0,9’unun (f=1) babası okuryazar değilken, %37,6’sının 

(f=41) ilkokul, %13,8’inin (f=15) ortaokul, %33’ünün (f=36) lise ve %14,7’sinin (f=16) üniversite 

mezunudur.  

Veri Toplama Araçları 

Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği 

Araştırmada Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği 

kullanılmıştır. Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği yetişkin insanların toplumsal cinsiyet rol ve algılarını 

değerlendirmek için düzenlenen kendi kendini bildirim tarzında bir değerlendirme aracıdır. Toplumsal 

Cinsiyet Algısı Ölçeği’ne ilişkin olarak hesaplanan güvenirlik analizi sonuçları Cronbach Alpha 

katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu katsayı ölçek için 0.87 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Toplumsal 

Cinsiyet Algısı Ölçeği’ni oluşturan maddelerin istendik özelliklerde olması, Ölçeğin güvenirliğinin ve 

geçerliğinin yüksek olması, bu ölçeğin insanların toplumsal cinsiyet algısını belirlemede 

kullanılabileceğini göstermektedir. Bireylerin toplumsal cinsiyet algılarını ölçmek üzere geliştirilen 

ölçekte, toplam 25 madde bulunmaktadır. Maddelerin 10’u olumlu, 15’i olumsuz olarak yazılmıştır. 

Beşli Likert şeklinde oluşturulan ölçekte maddelerde belirtilen düşünceye, bireylerden “tamamen 

katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), tamamen katılmıyorum (1) olmak 

üzere beş derecede görüş bildirmeleri istenmektedir. Olumsuz maddeler tersten hesaplanmaktadır. 

Ölçekte 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 17.,18., 19., 20., 21., 24. ve 25. maddeler olumsuz olup tersten 

hesaplanmaktadır. Buna göre, ölçekten alınabilecek puanlar 25-125 aralığında olup, yüksek puanlar 

toplumsal cinsiyet algısının olumlu olduğunu ifade etmektedir. Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’ne 

ilişkin güvenirlik analizi tekrar yapılmış olup sonuçları Cronbach Alpha katsayısı ile hesaplanmış ve .83 

olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’ni oluşturan maddelerin istendik 

özelliklerde olduğu görülmektedir. 

Kişisel Bilgi Formu 

Öğretmenlerin yaşları, anne baba eğitim durumları ve anne babalarının sağ olup olmama 

durumları kişisel bilgi formunda yer almıştır. 

Ayrıca öğretmenlere altı açık uçlu soru sorulmuştur.  Öğretmenlerin anne-babalarını rol alıp 

almadıkları ve alıp almama nedenleri ile annelere ve babalara yönelik katılım çalışmalarını yapıp 

yapmama durumları ile nedenlerine ilişkin altı soru öğretmenlere yöneltilmiştir.   

Veri Analizi  

Araştırmanın verileri, SPSS programında çözümlenerek değerlendirilmiştir. Verilerin normal 

dağılım olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmıştır. Bu test 

sonucunda dağılımın normal olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin 

toplumsal cinsiyet algılarının anne-baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla Kruskall Wallis-H (KWH) testi, annenin çalışma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır.  

Toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla “Kesinlikle 

Katılıyorum” (4.21-5.00 arasındaki puanlar), “Kısmen Katılıyorum” (3,41-4,20  arasındaki puanlar), 

“Kararsızım” (2,61-3,40 arasındaki puanlar), “Kısmen Katılmıyorum” (1,81-2,60 arasındaki puanlar) ve 

“Kesinlikle Katılmıyorum” (1,00-1,80 arasındaki puanlar) olmak üzere beşli derecelendirme 

kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin anne-babalarını rol alma nedenleri ile annelere ve babalara yönelik 

katılım çalışmalarını yapıp yapmama nedenleri sayısallaştırılmış ve frekans ve yüzdelerle tablolar 

halinde verilmiştir. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Okul öncesi öğretmenlerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamalarına ait betimsel istatistik sonuçları 

 Maddeler N X  
ss  

1. Evlilik, kadının çalışmasına engel olmaz. 109 4,71 ,86 Kesinlikle katılıyorum 

2. Kadın sadece ailesinin ekonomik sıkıntısı varsa 

çalışmalıdır. 

109 1,25 ,85 Kesinlikle katılmıyorum 

3. Çalışan kadın da çocuklarına yeterince zaman 

ayırabilir. 

109 4,28 ,91 Kesinlikle katılıyorum 

4. Kadınlar anne olduktan sonra çalışmamalıdır. 109 1,67 1,18 Kesinlikle katılmıyorum 

5. Kadın siyasetçiler de başarılı olabilir. 109 4,75 ,72 Kesinlikle katılıyorum 

6. Kadınlar evlendikten sonra çalışmamalıdır. 109 1,31 ,95 Kesinlikle katılmıyorum 

7. Çalışma hayatı kadının ev işlerini aksatmasına 

neden olmaz. 

109 3,73 1,13 Kısmen katılıyorum 

8. Çalışan bir kadın hayattan daha çok zevk alır. 109 4,41 1,00 Kesinlikle katılıyorum 

9. Kadınlar erkekler tarafından her zaman 

korunmalıdır. 

109 2,69 1,43 Kararsızım 

10. Kocası izin vermiyorsa kadın çalışmamalıdır. 109 1,40 ,98 Kesinlikle katılmıyorum 

11. Kadınlar yönetici olabilir. 109 4,77 ,81 Kesinlikle katılıyorum 

12. Çalışan bir kadın kazandığı geliri eşine 

vermelidir. 

109 1,76 1,16 Kesinlikle katılmıyorum 

13. Çalışan bir kadın çocuklarına daha iyi anne olur. 109 3,61 1,25 Kısmen katılıyorum 

14. Erkekler de çamaşır bulaşık gibi ev işlerini 

yapmalıdır. 

109 4,73 ,812 Kesinlikle katılıyorum 

15. Kocasız kadın sahipsiz eve benzer. 109 1,49 1,07 Kesinlikle katılmıyorum 

16. Bir ailenin gelirini erkekler sağlamalıdır. 109 1,51 1,13 Kesinlikle katılmıyorum 

17. Kadınlar kendi başına ticarethane gibi yerler 

(kafe, market, emlakçı gibi) açmamalıdır. 

109 1,15 ,69 Kesinlikle katılmıyorum 

18. Kadınların birinci görevi ev işlerini 

üstlenmektir. 

109 1,22 ,76 Kesinlikle katılmıyorum 

19. Bir kadın kocasından fazla para 

kazanmamalıdır. 

109 1,37 ,99 Kesinlikle katılmıyorum 

20. Erkek her zaman evin reisi olmalıdır. 109 1,53 1,16 Kesinlikle katılmıyorum 

21. Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elinde 

olmalıdır. 

109 1,28 ,83 Kesinlikle katılmıyorum 

22. Kız çocuklarına da erkek çocuklar kadar 

özgürlük verilmelidir. 

109 4,75 ,75 Kesinlikle katılıyorum 

23. Bir kadın kendi haklarına sahip olabilmesi için 

gerekirse kocasına karşı çıkabilmelidir. 

109 4,12 1,37 Kısmen katılıyorum 

24. Kadın kocasından yaş olarak daha küçük 

olmalıdır. 

109 2,38 1,51 Kısmen katılmıyorum 

25. Ailedeki önemli kararları erkekler vermelidir. 109 1,22 ,774 Kesinlikle katılmıyorum 

 Toplam 109 67,08 7,28  

Okul öncesi öğretmenlerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ölçeğinden aldıkları puanlar puan 

ortalamasının 67,08 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin 

toplumsal cinsiyet algılarının ortalamanın çok az üzerinde olduğu söylenebilir. Okul öncesi öğretmenleri  

“Kadınlar erkekler tarafından her zaman korunmalıdır.” ( X = 2,69),  görüşüne Kararsızım düzeyinde 

ve “Kadın kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır.” ( X =2,38)  görüşlerine “Kısmen 

Katılmıyorum” düzeyinde sahiptirler.  

Okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algılarının yaşlarına ve anne-baba eğitim 

düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Kruskall Wallis-H (KWH) testi, 

annenin çalışma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Ancak öğretmenlerin yaşlarına, anne baba eğitim düzeylerine ve annenin çalışma 

durumuna göre toplumsal cinsiyet algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. 

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Annelerini Rol Model Olarak Alma Nedenleri  
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Annemi Rol Model alıyorum. 

Çünkü   
İlk örnek aldığım kişi 14 20,9 

Fedakar ve özverili 10 14,9 

Ahlaklı   6 8,96 

Sevgi dolu 5 7,46 

Yol gösterici 4 5,97 

Tutarlı 4 5,97 

Anlayışlı 3 4,48 

Anaç 3 4,48 

Disiplinli 3 4,48 

Güçlü 3 4,48 

Çalışkan 2 2,99 

Arkadaş 2 2,99 

Cesur 1 1,49 

Sosyal 1 1,49 

Saygılı 1 1,49 

Baskın 1 1,49 

Kararlı 1 1,49 

Eşitlikçi 1 1,49 

Korumacı 1 1,49 

İyi bir anne 1 1,49 

Toplam 67 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin annelerini rol model olarak alma nedenlerine ilişkin Tablo 2 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 67 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin annelerini rol model alma nedenlerinin en çok  %20,9 oranında ilk örnek aldığım kişi 

(f=14), %14,9 oranında fedakâr ve özverili olması (f=10), %8,96 oranında ahlaklı olması (f=6) ve %7,46 

oranında sevgi dolu olması (f=5) olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Annelerini Rol Model Olarak Almama 

Durumlarının Nedenleri 

Annemi rol model almıyorum. Çünkü   
Kuşak çatışması 10 71,4 

Kuralları olmayan biri 2 14,3 

Çok saf ve iyi niyetli 1 7,14 

Mutsuz 1 7,14 

Toplam 14 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin annelerini rol model olarak almama nedenlerine ilişkin Tablo 3 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 14 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin annelerini rol model almama nedenlerinin en çok  %71,4 oranında kuşak çatışması 

olması (f=10), %14,3 oranında kuralları olmayan biri olması (f=2) ve %7,14 oranında çok saf ve iyi 

niyetli olması\ mutsuz olması\davranışlarınki doğru bulmuyor olması (f=1) olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Babalarını Rol Model Olarak Alma Durumlarının 

Nedenleri 

Babamı Rol Model Alıyorum. Çünkü    
Davranışlarıyla örnek 9 12,3 

Çalışkan, azimli 8 11 

Destekleyici 5 6,85 

İleri görüşlü 5 6,85 

Disiplinli, sorumluluk sahibi 5 6,85 

Sabırlı, sakin 4 5,48 

Anlayışlı 3 4,11 

Yol gösterici 3 4,11 

Dürüst 3 4,11 

Arkadaş 3 4,11 

Cesaret ve güven aşılayan 2 2,74 

Bilgili 2 2,74 
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Karakterli 2 2,74 

Samimi 2 2,74 

Özgüvenli 2 2,74 

Girişken, Sosyal 2 2,74 

Sevgi dolu 2 2,74 

Özverili 2 2,74 

Saygılı 2 2,74 

Maddi ve manevi ihtiyaçları karşılayan 1 1,37 

Vicdanlı 1 1,37 

Açıksözlü 1 1,37 

Titiz 1 1,37 

İyi 1 1,37 

Kahraman 1 1,37 

Demokratik 1 1,37 

Toplam 73 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin babalarını rol model olarak alma nedenlerine ilişkin Tablo 4 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 73 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin babalarını rol model alma nedenlerinin en çok  %12,3 oranında davranışlarıyla örnek 

olması (f=9), %11 oranında çalışkan azimli olması (f=8), %6,85 oranında destekleyici olması (f=5), ileri 

görüşlü olması (f=5) ve disiplinli sorumluluk sahibi olması (f=5) olarak belirtmişlerdir. 

  

Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Babalarını Rol Model Olarak Almama 

Durumlarının Nedenleri 

Babamı Rol Model Almıyorum. Çünkü    

Vefat etti. Hatırlamıyorum 4 36,4 

Hayata bakış açılarımız farklı 3 27,3 

Sorumluluk almak istemeyen biri 2 18,2 

Ayrı yaşıyoruz 1 9,09 

Asosyal 1 9,09 

Toplam 11 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin babalarını rol model olarak almama nedenlerine ilişkin Tablo 5 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 11 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin babalarını rol model almama nedenlerinin en çok  %36,4 oranında babanın vefat etmiş 

olması (f=4), %27,3 oranında hayata bakış açılarının farklı olması (f=3), %18,2 oranında sorumluluk 

almak istemeyen biri olması (f=2) olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaptıkları Anne Katılım Çalışmaları 

Anne katılım çalışması yapıyorum.   
Artık materyallerle yapılan etkinlikler 28 19,9 

Hikâye okuma 17 12,1 

Mutfak etkinliği(turşu yapımı, kurabiye, yoğurt yapımı, mayalama, meyve suyu yapma) 16 11,3 

Deney 11 7,8 

Sanat etkinliği 10 7,09 

Velinin tercihine göre hareket ediyorum.(mutfak etkinlikleri, sanat etk )  10 7,09 

Sınıf içi ve/veya dışı tüm etkinlikler 8 5,67 

Meslek tanıtımı 7 4,96 

Alan gezisi 7 4,96 

Çocuk ve veli işbirliği içerisinde yapılan etkinlikler 5 3,55 

Annenin yapabileceği çalışmalar. Annenin yeteneğine göre değişiyor. 4 2,84 

Oyun oynama 3 2,13 

Bitki yetiştirme (çim adam) 2 1,42 

Çocuğun el becerisini destekleyici çalışma 2 1,42 

Müzik dinleme, müzik aleti tanıtma 1 0,71 

Teraryum hazırlama 1 0,71 
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Haftanın çocuğu uygulaması 2 1,42 

Eve çalışma göndermek 2 1,42 

Karne töreni portfolyo sunumu 1 0,71 

Drama 1 0,71 

Okuma yazma 1 0,71 

Velinin beni ve işimi daha iyi anlayabileceği etkinlikler 1 0,71 

Oyuncak yapımı 1 0,71 

Toplam 141 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin yaptıkları anne katılım çalışmalarına ilişkin Tablo 6 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 141 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin yaptıkları anne katılım çalışmalarında en çok  %19,9 oranında artık materyallerle 

yapılan etkinlikler (f=28), %12,1 oranında hikaye okuma (f=17), %11,3 oranında mutfak etkinliği (turşu 

yapımı, kurabiye, yoğurt yapımı, mayalama, meyve suyu yapma (f=16) ve %7,8 oranında deney yapma 

(11) olarak belirtmişlerdir. 

Tablo 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaptıkları Baba Katılım Çalışmaları 

Baba katılım çalışması yapıyorum   
Meslek tanıtımı 18 31,6 

Hikaye okuma 10 17,5 

Deney 5 8,77 

Yapabilecekleri çalışmalar 4 7,02 

Müzik aleti tanıtma, çalma 4 7,02 

Velinin tercihine göre hareket ediyorum.(meslek tanıtımı, hikaye anlatımı) 3 5,26 

Çocuk ve veli işbirliği içerisinde yapılan etkinlikler 2 3,51 

Anne ile beraber etkinliğe geliyorlar 2 3,51 

Rehber tarafından baba destek eğitim seminerleri veriliyor 2 3,51 

Resim çizme 1 1,75 

Sanat etkinlikleri 1 1,75 

Sınıf içi etkinliklere katılıyorlar 1 1,75 

Mutfak etkinliği 1 1,75 

Grup oyunları 1 1,75 

Eve çalışma gönderme 1 1,75 

Karne töreni portfolyo sunumları 1 1,75 

Toplam 57 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin yaptıkları baba katılım çalışmalarına ilişkin Tablo 7 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 57 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin yaptıkları baba katılım çalışmalarında en çok  %31,6 oranında meslek tanıtımı (f=18), 

%17,5 oranında hikaye okuma (f=10), %8,77 oranında deney yapıldığını (f=5) belirtmişlerdir. 

Tablo 8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Baba Katılım Çalışması Yapmama Nedenleri 

Baba katılım çalışması yapmıyorum Frekans Yüzde 

Babaların işlerinden ötürü katılımı zor oluyor 12 60 

Babalarda bir istek yok  8 40 

Toplam 20 100 

Okul öncesi öğretmenlerinin baba katılım çalışması yapmama nedenlerine ilişkin Tablo 8 

incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin 20 farklı görüş bildirdikleri görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin baba katılım çalışması yapmama nedeninin %60 oranında işlerinden ötürü 

katılımlarının zor olması (f=12) ve %40 oranında babalarda istek olmaması (f=8) olarak belirtmişlerdir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet algıları ve toplumsal cinsiyet 

temelinde anne babalarına bakışları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin anne-
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babalarını rol alma ve almama nedenleri ile annelere ve babalara yönelik katılım çalışmalarını yapıp 

yapmama nedenleri araştırılmıştır.  

Modernleşme, kadının iş hayatına girmesi, eğitim düzeyinin artması cinsiyet rollerinde 

değişimlere neden olmaktadır. Bu süreçte beklenen kadın ve erkek rollerindeki farklılıkların azalması 

ve benzerliklerin artmasıdır. Ancak yapılan bu çalışmada öğretmenlerin toplumsal cinsiyet algıları orta 

düzeyde bulunmuştur. Bu durumda öğretmenlerin toplumsal cinsiyet algılarının yüksek olduğu 

söylenemez. Verdikleri cevaplara bakıldığında öğretmenler “Çalışma hayatı kadının ev işlerini 

aksatmasına neden olmaz.”, “Çalışan bir kadın çocuklarına daha iyi anne olur.”, “Bir kadın kendi 

haklarına sahip olabilmesi için gerekirse kocasına karşı çıkabilmelidir.” ve “Kadın kocasından yaş 

olarak daha küçük olmalıdır.” cümlelerine kısmen katılmaktadırlar. Ayrıca “Kadınlar erkekler 

tarafından her zaman korunmalıdır.” cümlesine Kararsızım cevabını vermişlerdir. Bu cevaplar 

kadınların ev işi sorumluluğunu tek başlarına üstlendiklerini düşündürmektedir. Çalıştıkları için 

çocuklarına yeterince vakit ayıramadıklarını düşündüklerini vurgulamaktadır. Bu durum toplumun 

kadınlara belirli roller yüklediği ve bu yüklenen roller doğrultusunda, yetiştirilme tarzı yüzünden, 

annelerinden öyle gördükleri için bu şekilde cevap verdiklerini düşündürmektedir. Üniversite 

öğrencileriyle yapılan bir çalışmada öğrencilerin eşitlikçi bir tutuma sahip olsalar bile ev içindeki 

rollerde eşlerin geleneksel tutuma sahip olmaları gerektiğine inandıkları belirlenmiştir (Askari vd., 

2010). Ancak kadının eğitim düzeyinin artmasının ve çalışma hayatına katılmasının geleneksel rollerin 

değişmesine katkı sağladığını gösteren araştırma sonuçları da bulunmaktadır (Attanapola, 2004; 

Vatandaş, 2007). Yapılan bu çalışmada da kadın ve erkeğe ilişkin rollerde değişim gözlense de, kültürel 

değerlerin hala geçerliliğini koruduğu da görülmektedir. Bingöl (2014) de Türk aile yapısının çekirdek 

aileye doğru eğilim gösterdiğini, ancak halen geleneksel ve ataerkil yapıyı koruduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca yeni kuşakları yetiştiren kadınların geleneksel ve ataerkil aile yapısını sürdürmeye devam ettiğini 

de vurgulamaktadır. Jones ve Wheatley (1988) de öğretmenlerin toplumun beklenti ve değerlerini 

yansıttığını ve kalıpyargıları devam ettirdiklerini belirtmektedir. Öğretmenin bu beklenti ve tutumları, 

çocukların da aynı beklenti ve tutumlara sahip olmasında etkendir (Cahill ve Adams, 1997). 

Aynı zamanda  “Bir kadın kendi haklarına sahip olabilmesi için gerekirse kocasına karşı 

çıkabilmelidir.” ve “Kadın kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır.” ifadelerine kısmen 

katılmaktadırlar.  Yapılan bu çalışmada verilen cevaplar, evlilikte erkeğin haklarının kadın 

öğretmenlerin haklarından bir adım önde olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca öğretmenlerin “Kadınlar 

Erkekler Tarafından Her Zaman Korunmalıdır” fikrine kısmen katılmaları toplum içerisinde kendilerine 

biçtikleri yeri de belirlemektedir. Öğretmenlerin maddi açıdan özgür olsa bile kadının erkek tarafından 

korunması gerektiğini düşündüğü söylenebilir. Kadının kocasından yaşça küçük olması gerektiği 

konusunda kararsız kalmaları yine toplumun beklentileri ile bu cevabı verdiklerini düşündürmektedir. 

Bhasin (2003) da toplumsal cinsiyet rollerinin ilk öğrenildiği ve benimsetildiği yer olan ailede yaşanan 

deneyimlerin çocukların algılarının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtmiştir. Aynı şekilde 

öğretmen de sınıfa girdiğinde kendi toplumsal cinsiyet algısını ve rolleri ile ilgili inançlarını yanında 

taşımakta ve bunu sınıfa ve ailelere yansıtmaktadır (Burns, 1986: Akt. Tantekin Erden, 2016) 

 Çalışmaya katılan öğretmenlerin hepsi kadındır. Kadın öğretmenlerin annelerini örnek alma 

nedenleri çoğunlukla ilk örnek aldıkları kişi, fedakar ve özverili olma, ahlaklı olma, sevgi dolu olma 

olarak ifade edilmiştir. Annelerini rol model olarak almama nedeni olarak sadece 6 kişi kuşak 

çatışmasını belirtmiştir. Kadın öğretmenlerin babalarını rol model almalarının nedeni olarak da 

davranışlarıyla örnek, çalışkan azimli, destekleyici, ileri görüşlü, disiplinli, sorumluluk sahibi olarak 

belirtmişlerdir. Bu ifadeler de annelerini duygu ile, babalarını güç ile tanımladıklarını göstermektedir. 

Bu şekilde anne ve babalarını nitelendirdikleri için de aynı davranışları kendileri göstermekte ve aynı 

şekilde toplumsal cinsiyet algılarının da geliştiği düşünülmektedir. Kadınların duygusal, duyarlı, ilgili, 

sevgi dolu olması; erkeklerin katı, lider ruhlu, bağımsız, güçlü olarak belirtilmesi toplumsal 

kalıpyargıların bir sonucudur (Dökmen, 2014). Dolayısıyla bu çalışma sonucuna göre öğretmenler halen 

kalıpyargılara göre ebeveynlerini tanımlamakta ve kendi hayatlarına da bunu yansıtmaktadırlar. 

Anneyi rol model almayan öğretmenler bunun nedeni olarak kuşak çatışması ve farklı 

olduklarını belirtmişlerdir. Babayı rol model olarak almama nedenlerini çok farklı olmaları, hayata 

bakışlarının farklı olması olarak nitelendirmişlerdir. Kuşak çatışması iki ya da daha çok kuşak arasında 
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yaşanan duygu, algı ve tutum farklılıkları, anlaşmazlıklar, amaç ve çıkar farklılıklarından dolayı yaşanan 

karşıtlıklar ve uzlaşmazlıklardır (Erden Ayhün, 2018). Hayat şartlarının, kadının çalışmak zorunda 

olmasının ve hayata bakışlarının değişmesinin bu farklılığı yarattığı düşünülmektedir. Çoğu öğretmen 

aldıkları rol modellerinden çok etkilenmekte ve onlardan gördükleri gibi davranmaktadırlar.  

Yapılan aile katılım çalışmalarına bakıldığında annelerin çoğunlukla sanat etkinliği, mutfak 

etkinliği gibi el becerisi gerektiren çalışmalarla katılım gerçekleştirdikleri görülmektedir. Daha sonra 

sırayı hikaye okuma almaktadır. Baba katılım çalışmalarında ise ilk sırada meslek tanıtımı yer alırken, 

daha sonra sırayı hikaye okuma ve deney yaptırma almaktadır. Baba katılım çalışmalarında sanat, 

mutfak işleri yaptırma sayısı sadece birdir. Ayrıca annelere yönelik katılım çalışmalarının, babalara 

yönelik olanlardan daha çeşitli ve fazla olduğu bulunmuştur. Annelerin katılmama nedenlerinin 

verilmemiş olması annelerin hepsinin aile katılım çalışmalarına katıldığını göstermektedir. Babaların 

katılmama nedeni isteksiz olmaları ve zamanlarının olmaması olarak belirtilmiştir. Bu durum çocuk 

eğitiminde çocukla öncelikli olarak ilgilenen kişinin anne olduğunu göstermektedir. Bu açıdan okul 

öncesi öğretmenlerinin baba katılımını yeterince destekleyemedikleri, babayı çalışan birey olarak 

gördükleri ve bu şekilde kabul ettikleri söylenebilir. Anne çalışsa da çocuğun eğitiminden sorumlu ve 

öncelikli kişi olarak görülmekte ve aile katılım çalışmaları anne temelli yürütülmektedir. Oysa babaların 

çocuk yetiştirme sürecine katılımı çocukta olumlu etkiler ortaya koymaktadır (McBride ve Lutz,2004: 

Akt. Tezel Şahin ve Özbey, 2009). Türk toplumundaki ataerkil aile yapısı halen babaların etkinliklere 

yeterince katılmasında engelleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Tezel Şahin ve Özbey, 

2007). Yapılan bu çalışma sonucunda baba katılımı gözlense de, baba katılımının daha yüksek 

seviyelerde olması gerektiği düşünülmektedir.  

Öğretmenlere hem toplumsal cinsiyet algılarına yönelik hem de aile katılım çalışmaları 

hakkında hizmet içi seminerler verilebilir. Öğretmenlerin baba katılım çalışmalarına daha fazla ağırlık 

vermesi, babalara çocuk eğitimiyle ilgili çocuk üzerinde ne kadar önemli rollere sahip olduklarıyla ilgili 

bilgilendirme toplantıları yapılması, seminerler verilmesi önerilebilir.  Aile katılım çalışmalarında 

yapılacak etkinlik seçimleri genellikle velilere bırakılmaktadır. Öğretmenlerin babaların da sanat 

etkinliği, mutfak etkinliği yapmaları için babaları yönlendirmeleri, anneleri de meslek tanıtımı 

yapmaları için yönlendirmeleri sağlanabilir.   
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Özet 

Beyin göçü; memleketlerinde istedikleri şartları bulamayan, üst düzey eğitimli, vasıflı iş gücü 

yeteneklerini gösterebilecekleri ortamda bulunma arzusuna sahip, stratejik olarak göç ettikleri ülkelerin gelişimine 

katkı sağlayabilecek bireylerin yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Düger & Turgut, 2015). Erdoğan (2003) 

ise beyin göçünü, iyi eğitim almış, nitelikli, yorumlayan, sorun çözen, üretken, üst düzey yeteneklere sahip 

bireylerin kendini geliştirmek, araştırma yapmak veya çalışmak amacıyla en üretken dönemlerinde ülkelerini terk 

ederek hedeflediği ülkeye kalıcı olarak yerleşme durumu olarak nitelendirmektedir. Özellikle son yıllarda beyin 

göçünün her anlamda artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Düzenlenen araştırmalarda, kültürleşme stresinin fazla 

olmasının, aile disfonksiyonun, etkisiz sosyal desteğin, düşük benlik saygısının, göç kararını onaylamamanın ve 

yüksek eğitim seviyesinin depresyon ve anksiyeteyi arttırdığı tespit edilmiştir. Göç eden bireylerde sıkça rastlanan 

sorunların, davranış bozukluğu, ilaç kötüye kullanımı, kimlik karmaşası, düşük benlik saygısı, kaygı bozukluğu, 

depresyon, somatik bozukluklar, çift dillilikten kaynaklanan sorunlar, altını ıslatma, düşük akademik başarı ve 

kuşak çatışması olduğu belirtilmektedir (Sam & Berry 1995, Aker vd., 2002). Çalışmalarda, göç ile birlikte 

ekonomik sorunların arttığı ve bunun da benlik saygısında düşüşe yol açtığı bulunmuştur (Sam & Berry, 1995; 

Gün & Bayraktar, 2008; Ponizovsky vd. 2009).  Göç öncesi hazırlık eksikliği, yeni çevreye uyum zorlukları, yerel 

sistemin karmaşıklığı, dil zorlukları, kültürel farklılıklar ve olumsuz deneyimler göçmenlere bu süreçte sıkıntı 

yaratmaktadır. Göç sonrası dönemde, bireylerin içinde yaşamaya başladığı yeni toplumdaki kültürel farklar, 

bireyin uyum problemi yaşamasında ve sağlık sorunlarının görülmesinde son derece belirleyici olabilmektedir. 

İçinde bulunulan, yaşamaya başlanılan yeni çevre bireylerin kendi yetiştiği kültüre benziyorsa daha az, 

benzemiyorsa daha çok uyum problemi ile karşılaşılmaktadır. Kişinin alıştığı toplumdan uzaklaşmasının, yalnızlık, 

yabancılaşma, kendini değersiz görme, yakınlarının yokluğu ve onları geride bırakmalarından dolayı hissedilen 

pişmanlık duyguları onları derinden etkilemekte ve yoğun stres yaşamalarına neden olmaktadır. Sosyal çevrenin 

yetersizliği, yakın çevrenin göç edilen bölgeler hakkında beklentilerinin yüksek oluşu ve beklentilerinin hayal 

kırıklığı ile sonuçlanışı bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmekte ve kimlik karmaşasına 

yol açabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin göçü, benlik saygısı, stresle başa çıkma yöntemleri, kimlik statüsü 
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Abstract 

 Brain drain was defined as the displacement of individuals who cannot find the conditions they 

want in their hometowns, who have the desire to be in an environment where they can demonstrate their highly 

educated, qualified workforce skills, and who can contribute to the development of the countries they have 

migrated strategically (Düger & Turgut, 2015). Erdogan (2003) defined brain drain as the situation of well-

educated, qualified, interpreting, problem-solving, productive, high-level individuals who leave their country in 

their most productive period in order to improve themselves, do research or work and settle permanently in the 

target country. Especially in recent years, it is noteworthy that brain drain has increased in every sense. In the 

studies conducted, it was determined that high acculturation stress, family dysfunction, ineffective social support, 

low self-esteem, disapproval of migration decision and high education level increase depression and anxiety. In 

the studies conducted, it was determined that high acculturation stress, family dysfunction, ineffective social 

support, low self-esteem, disapproval of migration decision and high education level increase depression and 

anxiety. It is stated that the problems frequently encountered in immigrants are behavioral disorder, drug abuse, 

identity confusion, low self-esteem, anxiety disorder, depression, somatic disorders, bilingual problems, 

bedwetting, low academic achievement, and generation conflict (Sam & Berry, 1995; Aker et al., 2002). Studies 

have found that economic problems increase with migration and this leads to a decrease in self-esteem (Sam & 

Berry, 1995; Gün & Bayraktar, 2008; Ponizovsky et al. 2009). Lack of pre-migration preparation, difficulties in 

adapting to the new environment, complexity of the local system, language difficulties, cultural differences and 

negative experiences create difficulties for immigrants in this process. In the post-migration period, cultural 

differences in the new society in which individuals started to live can be extremely determinative on the 

individual's adaptation problems and health problems. If the new environment one lives in is similar to the culture 

in which individuals grew up, less adaptation problems are encountered, if not, more adaptation problems are 

encountered. Feelings of being away from the society to which they are accustomed, loneliness, alienation, feeling 

worthless, absence of relatives and feelings of regret for leaving them behind affect them deeply and cause them 

to experience intense stress. The inadequacy of the social environment, the high expectations of the immediate 

environment about the migrated regions and the disappointment of their expectations can have negative 

consequences on the mental health of the individuals and may lead to identity confusion. 

Keywords: Brain drain, self-esteem, coping with stress, identity status 

1. GİRİŞ 

Gelişmiş ülkelerin nitelikli iş gücünü kendi ülkelerine çekebilmek için zaman içerisinde farklı 

stratejiler geliştirdikleri görülmektedir. İlk başlarda ihtiyaçlarına göre vasıflı veya vasıfsız eleman ithal 

ederken süreç içerisinde eğitimini tamamlamış nitelikli iş gücü ithal etmeye başlanmıştır. Teknolojik 

gelişmeler, küreselleşen dünyada bilgi akışının hızlı ve kolay ulaşabilir olması ülkelerin beyin göçü 

stratejilerinde yenilikler yapmasına sebep olmuştur. Bu stratejiler, eğitimini tamamlamış düşük sosyal 

statüden ve ekonomik buhrandan kurtulmayı amaçlayan, mesleki doyuma ulaşma isteği olan nitelikli iş 

gücüne ve özellikle eğitimini yeni tamamlamış geleceği ve kariyeri açısından akılları karışık durumdaki 

lise, üniversite, yüksek lisans, doktora vb. öğrencileri üzerine yoğunlaştırmışlardır. 

Gelişmiş ülkelerin bu stratejileri, az gelişen veya gelişmekte olan devletlerdeki beyin gücünü 

oluşturabilecek potansiyeli olan bireyler üzerinedir. Beyin göçü, nitelikli veya nitelikli iş gücü olma 

potansiyeli olan bireylerin doğup büyüdüğü ülkede arzu ettiği yaşama, çalışma ve/veya eğitim alma 

imkânını bulamayıp, yeteneklerini ve potansiyelini gösterebileceği farklı bir ülkeye yerleşme ve o 

ülkeye sosyal, kültürel ve ekonomik olarak katkıda bulunması durumu” şeklinde tanımlanmaktadır 

(İlhan, 2020). Dünyada özellikle ABD ve İngiltere’ye doktora (Spilimbergo, 2009), master veya 

üniversite okumak için giden öğrencilerin yarısından fazlası geri dönmeyerek bu ülkelere 

yerleşmektedirler (Faggian, McCann, ve Sheppard, 2007; Kodrzycki 2001).  Bu durum gelişmekte olan 

ülkeler nazarında ekonomik dengelerinde bozulmalara, bir nevi sömürge sistemi görüntüsü vermektedir 

(Güllü, 2016). UNESCO tarafından yapılan çalışmalar bu durumu teyit eder niteliktedir. UNESCO 
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verilerine göre en fazla öğrenci çeken ülkeler sıralaması ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, 

Japonya, Rusya, İspanya, Belçika, Kanada, İtalya’dır (Binde, Sampson, Demarais, Plouin, Campos, 

Fajolles, vd., 2005). Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de benzer durumdan söz etmek pekâlâ 

mümkündür 

Göç ve Ruhsal Sağlık Sorunları 

Yetişkin göçmenlerde en fazla gözlenen ruhsal sorunları şöyle sıralayabiliriz (Gün, 2009):  

· Travma Sonrası Stres Bozukluğu  

· Depresyon  

· Anksiyete ve somatoform bozuklukları  

· Şizofreni  

· Uyku bozuklukları  

· Kuşkucu, çekingen, içe kapalı bir davranış kalıpları  

· Otoriteye ve yabancılara karşı güvensizlik  

· Düşük benlik algısı  

· Kimlik karmaşası  

· Yalnızlık ve yalıtılmışlık duyguları  

Çocuk ve ergenler söz konusu olduğunda göç yaşantısının etkileri yetişkinlere oranla daha 

olumsuz olabilmektedir. Bunun temel nedeni; çocuk ve ergenlerin, göçle beraber gelen ani değişim, göç 

öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan travmatik yaşam deneyimleri ve fiziksel-ruhsal büyümeyle 

aynı anda baş etmek zorunda olmalarıdır. Sosyalizasyonlarını ve gelişimlerini sürdüren çocuklar ve 

ergenler, hem büyümenin hem de yer değiştirmenin oluşturduğu stres ile baş etmek zorunda kalırlar.  

Göç etmiş çocuk, ergen ve gençler, kendilerini yeni ve eski kültürleri arasında bir seçim yapmak 

zorunda oldukları bir konumda bulmaktadırlar. Bu durumda; gelişim dönemlerinde beklenen kimlik 

gelişimi, benlik oluşumu, kendilik algısı ve ebeveynlerle ilişki alanlarında sarsılma ve savrulmalar 

yaşanabilmektedir. Göçmenlerin ruh sağlıkları incelenirken, göç sürecinin tüm birleşenlerinin ayrıntılı 

bir şekilde ele alınmalı ve birbiriyle etkileşimlerinin ilişkilendirilmesi gerekir. Bu bileşenler ise; göç 

öncesinden göç kararına kadar yaşanılanlar, göç sürecinde yaşanılanlar ve göç sonrasında 

yaşanılanlardır (Gün,2016). 

Göçmenler, geleneksel, sabit ve bütüncül bir kimliğe sahiptir; fakat göçle birlikte kimlik 

dönüşümü daha dinamik bir görünüm arz etmeye başlar. Bu süreçte, göçmenlerin kimlikleri bölünmekte, 

parçalanmakta ve yeniden üretilmektedir (Sarup, 1996). Bir toplumun sosyal sistemini oluşturan ve 

yaşam tarzlarını sembolize eden kimlik kavramı bireylerin kültürel, çevresel ve sosyal konumlarına 
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karşılık gelen inanç, tutum ve değer yargılarının bir bileşkesidir (Güvenç, 1993). Kimlik, insanların 

kendilerini tanımlarken veya açıklarken dış dünyaya karşı öne sürdükleri ve kendilerini “ötekiler”den 

ayırt etmek için kullandıkları bir araçtır. Kimlik, “öteki”ne göre tanımlanır, yorumlanır ve anlam 

kazanır.  

Göç, bireylerin kimliklerini etkileyen ve kültürleşmenin ortaya çıkmasına neden olan zorlu bir 

süreçtir. Göçle birlikte farklı değerlere, görüşlere ve inançlara sahip bir grupla birlikte yaşamaya 

başlayan birey, bu yeni grupta özel bir yer edinmek isteyebileceği gibi (Schwartz, Montgomery ve 

Briones, 2006) göç ettiği coğrafyanın normlarına uymak da isteyebilir (Gümüş, 1997). Bu durum 

kimlikte değişimlere ve sorunlara neden olabilir (Schwartz ve ark., 2006).  Kimlikle ilgili yaşanabilecek 

zorluklardan biri, kişilerin hem ailelerinin isteklerine, hem de göç ettikleri alıcı kültürün beklentilerine 

uygun bir kimlik gelişiminde olmalarıdır (Gümüş, 1997). Hangi kültüre ne düzeyde bağlı kalınacağı, 

kimlikte kaymalara neden olabilir (Norton, 2013). Bu kaymaların yönü kişinin sosyal kimliğine verdiği 

öneme bağlıdır.  

1. KİMLİK STATÜSÜ 

Kimlik, kişinin benlik kurgusunun (self-construal) tamamını içerir; şuan kendisini nasıl 

tanımladığı ile kendisini geçmişte nasıl tanımladığı ve gelecekte nasıl birisi olmayı ümit ettiğine dair 

algılamaların bütününü ifade eder (Weinreich, 2005). James Marcia (1966), Erikson’un teorisini 

genişletmiş ve daha işlevsel hale getirmiştir. Ergenlik evrelerinden yola çıkarak bir tipoloji geliştirmiş 

ve dört kimlik statüsü belirlemiştir. Bu dörtlü tipoloji, keşif (exploration) ve karar verme/ bağlanma 

(commitment) olmak üzere iki temel kavram üzerine kurulmuştur. Birincisi, alternatif hedefler, roller 

ve değerler üzerinde düşünme kafa yorma; ikincisi ise bu araştırmaları gelecekte bir eylemin muhtemel 

sonuçları olarak sağlamlaştırma ve karar vermedir. Bu dörtlü ayırım hiyerarjik bir şekilde olgunlaşma 

düzeylerine de işaret etmektedir. Kimlik dağılması en az olgun en az karmaşık statü olarak düşünülür. 

Başarılı kimlik ise en olgun evre kabul edilmiştir (Cote ve Swartz, 2002). Marcia (1966), söz konusu bu 

dört kimlik statüsünü şöyle açıklamaktadır: 

Marcia’nın (1980) önerdiği bağlanma-keşif boyutlarıyla ortaya çıkan kimlik statüleri 

Şekil 1’deki gibidir:  

 

Şekil 1. Marcia’nın (1980) Önerdiği Kimlik Statüleri 

Kimlik arayışı kavramı, temelini Erikson’ın (1959) Psikososyal Gelişim Dönemleri 

Kuramından almaktadır. Erikson (1959), kimlik gelişiminin vurgulu bir şekilde yer aldığı ergenliği üç 

dönemde incelemektedir. Bu dönemler erken ergenlik, orta ergenlik ve geç ergenliktir. 18 yaş civarına 

denk gelen geç ergenlik dönemindeki birey “kimlik duygusu/rol karmaşası” yaşamaktadır ve kendine 

“Ben kimim?” sorusunu sormaktadır (Erikson, 1968). Ergenlik döneminde birey bir taraftan psikolojik, 

fizyolojik, biyolojik ve bilişsel değişimlere ayak uydurma mücadelesi içindeyken, diğer taraftan sosyal 

ve ailevi ilişkiler, cinsiyet/cinsellik, meslek, din ve politik görüş gibi konularda kendini tanımaya ve 

ifade etmeye çalışmaktadır (Erikson, 1959, 1968). Bütün bu anlama ve ifade etme çabalarının yarattığı 

karmaşa duygusu içinde ergen, kim olduğunu bulmak amacındadır (Erikson, 1968). Erikson’ın aynılık 
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ve süreklilik özellikleriyle tanımladığı kimlik kavramını Marcia (1980) dinamik bir yapı olarak 

tanımlamaktadır.  

Marcia (1980) kimlik gelişimi sürecinde kişinin güçlü ve zayıf yönlerini fark ettiğini ve kimliğin 

Erikson’ın iddia ettiği iki kutuplu yapıdan çok daha fazlası olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, başarılı 

olarak nitelendirilen kimlikte patolojik yönler olabileceği gibi, başarılı olarak adlandırılmayan tarafta da 

sağlık bir gelişim olabileceğine dikkat çekmektedir. Marcia’ya (1980) göre kimlik gelişimi sürecinde 

dört kimlik statüsü vardır. Bunlar başarılı kimlik, dağınık kimlik, ipotekli kimlik ve askıya alınmış 

kimliktir. Bu kimlik statüleri keşif ve bağlanma kavramlarıyla açıklanmaktadır.  

Keşif, kişinin sahip olduğu seçenekler arasında henüz karar vermediği bir dönemdir. Kişi 

seçenekleri değerlendirmek istemektedir ve henüz özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Bağlanma ise bu 

seçeneklerden birine karar verilmesi anlamına gelir. Eğer kişi önce kimlik bunalımını yaşamış, 

sonrasında bağlanmada bulunmuşsa sorularının yanıtlarına ulaşmıştır, dengeli ve tutarlı bir kimlik 

duygusu kazanmıştır ve “başarılı kimlik”tedir (Steinberg, 2013; Marcia, 1980). Aksi durumdaysa kişi 

üç tür kimlik statüsüyle karşı karşıyadır. Bunlardan dağınık kimlik “tutarsız, ayrık ve tamamlanmamış 

benlik duygusu” şeklinde ifade edilir (Steinberg, 2013). Bu kimlik statüsündeki ergen kimlik bunalımını 

yaşamamıştır, herhangi bir tercih ya da bağlanma da söz konusu değildir. Eğer ergen kimlik bunalımı 

yaşamamasına, yani seçenekleri araştırmamasına karşın bağlanmada bulunuyorsa, bu kişide ipotekli 

kimlik ortaya çıkmaktadır. Bu durum genelde otoriter aile yapısından kaynaklanmaktadır. Askıya 

alınmış kimlikteyse ergen seçenekleri araştırır, kimlik bunalımı yaşar ancak seçeneklerden birine karar 

veremez ve bağlanma gerçekleştiremez 

2. GÖÇ VE KİMLİK STATÜSÜ 

Göç eden her bireyin ya da grubun yaşadığı gibi uluslararası öğrenciler de yeni bir kültüre göç 

ettiklerinde uyum sorunu yaşamaktadır. Üniversiteler bu zorlu süreci kolaylaştırmak için düzenlemeler 

yapsa da, göç eden bireyler kişisel ve sosyal değişimlerle mücadele içerisindeyken ve yeni bir ülkede 

“yabancı” durumundayken, psikolojik sorun yaşamaya yatkındır (Sandhu ve Asrabadi, 1994). 

Uluslararası öğrenciler bir yandan yeni eğitim hayatına ve sosyal çevreye uyum sağlama mücadelesi 

verirken, diğer yandan dille, akademik başarıyla, ilişkileriyle (hem kendileriyle hem başlarıyla olan 

ilişkileri) ve ekonomik durumlarıyla ilgili zorluklarla da uğraşmaktadır (Mori, 2000). Bu nedenle 

uluslararası öğrenciler kendilerini bekleyen kültürel şoktan ve değişimden genelde kaçamaz. 

Uluslararası öğrencileri bekleyen zorluklar yalnızca kendileriyle ilgili olanlar değildir. Bu 

kişiler alıcı toplum tarafından önyargılara, ayrımcılıklara, hatta göçmenlik karşıtı tutumlara maruz 

kalabilir (Charles-Toussaint ve Crowson, 2010). Göç eden bireyler birçok stresörle karşı karşıya 

kalmakta, stresin sağlık üzerindeki negatif etkilerine ve stresle başa çıkma mekanizmalarının 

yetersizliğine bağlı olarak fizyolojik ve psikolojik kökenli birçok sağlık problemi ile karşılaşmaktadırlar 

(Bernstein, 2007). Bireylerin yaşadığı kimlik krizi, stres kaynaklarını tanımalarına, başa çıkma 

kaynaklarını kullanmalarına, ne tür toplumsal desteklerin olduğunu fark etmelerine ve kendini 

düzenlemelerine yardımcı olur (Lohman ve Jaris, 2000).  

3. STRESLE BAŞA ÇIKMA 

Lazarus (1966) yaptığı çalışmalarda, zorlu deneyimlerin dinamiklerini açıklamakla ilgilenmiş 

ve etkileşimli stres ve başa çıkma modelini geliştirmiştir (Lazarus, 1966; Lazarus ve Folkman, 1984). 

Lazarus’a (1966) göre stres, ölçülebilir ve tek faktörlü bir olay kaynaklı değildir; stres kişi ile çevresi 

arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve bir dizi bilişsel ve duygusal başa çıkma 

faktörlerini de kapsamaktadır. Lazarus ve Folkman (1984), başa çıkmanın problem odaklı başa çıkma 

ve duygu odaklı başa çıkma olmak üzere iki ana şeklini tanımlamıştır. Problem odaklı başa çıkma 
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stratejileri, problem çözme taktikleriyle benzerlik gösterir. Bu stratejiler problemi tanımlamayı, 

alternatif çözümler üretmeyi, çeşitli eylemlerin zarar ve faydasının ölçülmesini, eğer değiştirilebilirse 

değiştirmek için eyleme geçilmesini ve yeni becerilerin öğrenilmesini içerir. Problem odaklı çabalar 

çevresel bazı durumları çözmek için dışa yönelik ya da bireyin kendisine ilişkin bazı durumları çözmesi 

için içe yönelik olabilmektedir. Durum veya olaya verilen anlamın değiştirilmesi, bireyin kişisel 

kaynaklarının veya güçlü yanlarının farkına varması gibi kendine yönelik çabaların çoğu yeniden 

değerlendirme (re-appriasal) kategorisine girmektedir.  

Duygu odaklı başa çıkma stratejileri ise duygusal stresi azaltmaya yöneliktir. Bu yöntemler; 

uzaklaşma, seçici dikkat, suçlama, küçümseme, hüsnü-kuruntu, duyguların ifade edilmesi, alkol ve 

madde kullanımı, egzersiz ve meditasyon yapma gibi stresin psikolojik etkilerini azaltmaya yönelik 

çabaları içermektedir.  

4. KİMLİK VE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ 

Kişisel bir kimlik oluşturma, tüm ergenler ve yetişkinler için normatif bir görev olarak 

görülmektedir (Arnett, 2000). Bu süreçte karşılaşılan sorunları proaktif ve eylemli (agentic) bir şekilde 

çözen ve yaşamdaki sorunlara problem odaklı yaklaşan bireylerin onlara rehberlik edebilecek tutarlı bir 

kimlik duygusu oluşturabilecekleri düşünülmektedir. Bunun aksine, daha pasif ve erteleyici 

(procrastinatory) başa çıkma stratejilerine başvuran bireylerin tutarlı bir kimlik oluşturmada sorunlar 

yaşayabilecekleri ve yetişkin yaşamı için temel bir işlevi olan içsel yatırım yapmada başarılı 

olamayacakları öne sürülmektedir (Schwartz, Cote ve Arnett, 2005). Bu nedenle, günlük yaşamdaki 

zorluklarla başa edebilme biçimleri, bireylerin kimlik oluşturma süreçlerini bir şekilde etkilemektedir 

(Seiffge-Krenke, Aunola ve Nurmi, 2009).  

Beaumont ve Seaton (2011), kimlik stilleri (bilgi yönelimli, normatif ve kaçınan) ile başa çıkma 

stratejileri (yararlı ve problem odaklı) arasındaki ilişkiye baktıkları çalışmalarında kargaşalı/kaçınan 

kimlik stilinin, inkar ve geri çekilme başa çıkma stratejileri ile ilişkili olduğunu, normatif ve bilgi 

yönelimli kimlik statülerinin ise sosyal destek arama, aktif başa çıkma, plan yapma ve dine yönelme 

başa çıkma stratejileri ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Berzonsky (1992), kimlik stilleri ile başa çıkma 

stratejilerinin doğrudan ilişkisine baktığı çalışmasında bilgi yönelimli kimlik stilindeki bireylerin daha 

çok problem odaklı başa çıkma ve sosyal destek arama tarzı başa çıkma stratejilerini kullandıklarını 

bulmuştur. Kargaşalı/kaçınan ve normatif yönelimli kimlik stilindeki bireylerin ise hüsnükuruntu, 

kaçınma ve gerilim azaltma gibi duygu odaklı başa çıkma stratejilerini kullandıkları görülmüştür. 

Beliren yetişkinlik döneminde üniversite öğrencisi kadınların kimlik statüleri ve başa çıkma 

stratejilerini araştırıldığı bir çalışmada, kararsız kimlik statüsünde olan kadınların problem odaklı başa 

çıkmayı daha az, başarılı kimlik statüsündeki kadınların ise daha fazla kullandıkları bulunmuştur 

(Mullis, Mullis, Schwartz, Pease ve Shriner, 2007). Ayrıca ipotekli ve kargaşalı kimlik statülerindeki 

kadınların ise daha çok duygu odaklı başa çıkma kullandıkları görülmüştür. Sonuç olarak kimlik statüleri 

bireyin hangi stresle başa çıkma stratejisi kullandığı ile yakından ilişkilidir. 

5. SONUÇ 

Stresin sağlık üzerindeki negatif etkisine ve stresle başa çıkma mekanizmalarının yetersizliğine 

bağlı olarak da göç eden bireyler fizyolojik ve psikolojik kökenli birçok sağlık problemi ile 

karşılaşmaktadırlar. Yeni kültüre uyum sağlayamayan göçmenlerde anksiyete ve stres düzeylerinin 

yüksek olduğu ve bunun sonucunda yüksek düzeyde depresyon görülmüştür. Göç sonucu ortaya çıkan 

toplumsal ve bireysel kimlik bunalımı beraberinde birtakım problemleri gündeme getirir. Problem 

rasyonel düzeyde çözülemezse, daha da derinleşir. Fertler arasında şiddeti çözüm olarak görenler artar. 
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Şiddet gündeme gelince uyuşturucu ve alkol kullanımı artar. Bu alınan maddelerin çoğunun ruhsal 

çöküntüye sebebiyet vereceği unutulmamalıdır. 

Göç eden bireylerin yeni ortama uyum sağlayamamaları, sosyal destek eksikliği, dil problemi 

ve negatif yaşam olayları deneyimlemeleri, sosyal rollerindeki kayıpları yoğun stres yaşamalarına, 

stresle baş edemediklerinde ise ruh sağlıklarının bozulmasına neden olmaktadır (Beşer,2012). Göç, 

aslında bir travma ve kriz durumu gibi düşünülmekte olup uyum süreci bireylerin kişilik yapılarına, göç 

nedenlerine ve yeni toplumun göçmenlere yaklaşımına bağlıdır. 

Bireyin göç olgusunu bilişsel olarak nasıl anlamlandırdığı en az koruyucu faktörler kadar 

önemlidir. Yapılan çalışmalarda, göç eylemi sonrasında yeni kültüre uyum sağlamanın her zaman 

olumlu etki oluşturmadığı madde kötüye kullanım gibi olumsuz davranışlara da sebep olabileceği 

belirtilmiştir. Göç sürecinde yaşanan yoğun stresör durumlarla baş etme mekanizmaları yetersiz olan 

bireyler, depresyon, anksiyete, uyum problemleri, travma sonrası stres bozukluğu, şizofreni gibi ruh 

sağlığı sorunlarına da daha yatkın olmaktadırlar. Bu nedenle göç eden bireylerin yaşadıkları kimlik 

bunalımına ve maruz kaldıkları yeni stresörlere karşı kullandıkları stresle başa çıkma becerileri işlevsel 

ise adaptasyon süreçleri daha hızlı olacak ve psikopatolojik belirtiler ortaya çıkmayacaktır. Göç eden 

bireylere yönelik yapılacak olan psikososyal destek çalışmalarının bireylerin başarılı kimlik statüsü 

oluşturmalarına ve benlik saygılarını güçlendirmeye, sağlıklı kimlik oluşumları için kendilerine yönelik 

keşif sürecinde onlara destek ve rehberlik etmeye, stresle başa çıkma becerilerini güçlendirmeye yönelik 

olması önerilebilir. 
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Özet 

Yapay zekâ, akıllı makinelerin incelenmesi ve tasarımı ile ilgili bilim alanıdır. Amacı zekâ gerektiren; 

muhakeme, problem çözme, plan yapma, öğrenme gibi görevleri yapabilen makine yahut yazılımlar üretmektir. 

Pek çok günlük iş artık yapay zekâ teknolojisi içermektedir.  Öyle ki yapay zekâ teknolojisi iletişim, ulaşım, 

güvenlik, eğitim, tıp ve daha birçok alanda hızla kullanım alanını genişletmektedir. İnsan ruh sağlığının tahmin, 

teşhis ve tedavi süreçlerinde de artık yapay zekâ ve yapay zekâ ile donatılmış robotik cihazlar kullanılmaktadır. 

Yapay zekâ teknolojisi hem yetişkin hem de çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında kullanılmaktadır.  Bu kullanım 

işgücü, ulaşılabilir olma, düşük maliyet, standartize edilmiş hizmet sunumu gibi birçok fayda sağlamaktadır. 

Ancak bunula birlikte yasal boşluklar, etik çekinceler, mahremiyetin sağlanamaması ve insan makine etkileşiminin 

korkutucu yapısı gibi birçok riski de içermektedir. Bu çalışmada yapay zekanın çocuk ve ergen ruh sağlığı 

alanındaki uygulama alanları bu uygulamaların hangi aşamada olduğu ve kullanımın riskli ve faydalı yönlerinin 

belirlenmesi ile alternatif çözüm önerilerinin neler olduğu literatür ışığında tartışılacaktır. Çalışmanın yapay 

zekanın çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında Türkçe kaynak oluşturması yönüyle literatüre katkı sunacağı 

değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Psikopatoloji, Teşhis, Tedavi, Robotik, Makine öğrenimi, Algoritma. 

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN 

CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH: EVALUATION OF 

RISK IN TERMS OF BENEFIT 

Abstract 

Artificial intelligence is the field of science concerned with the study and design of intelligent machines. 

Its purpose requires intelligence; is to produce machines or software that can perform tasks such as reasoning, 

problem solving, planning and learning. Many everyday jobs now include artificial intelligence technology. So 

much so that artificial intelligence technology is rapidly expanding its use in communication, transportation, 

security, education, medicine and many other fields. Artificial intelligence and robotic devices equipped with 

artificial intelligence are now used in the prediction, diagnosis and treatment processes of human mental health. 

mailto:fatihtuncay5@hotmail.com
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Artificial intelligence technology is used in the field of both adult and child and adolescent mental health. This use 

provides many benefits such as workforce, availability, low cost, standardized service delivery. However, it also 

includes many risks such as legal loopholes, ethical problems, lack of privacy and the frightening nature of human-

machine interaction. In this study, the application areas of artificial intelligence in the field of child and adolescent 

mental health will be discussed in the light of the literature, at what stage these applications are, determining the 

risky and beneficial aspects of use, and alternative solutions. It is considered that the study will contribute to the 

literature in terms of artificial intelligence creating a Turkish resource in the field of child and adolescent mental 

health. 

Keywords: Psychopathology, Diagnosis, Treatment, Robotics, Machine learning, Algorithm. 

YAPAY ZEKANIN TARİHÇESİ 

Yapay zekanın ilk olarak robotların icadı ile başladığı varsayılmaktadır. Robotik tarihe kısa bir 

göz atacak olursak robot kelimesi ilk olarak Çek yazar Karel Capek’in “ R.U.R” (Rossum's Universal 

Robots) adlı oyununda 1921 yılında kullanılmıştır. Oyun biyosentetik makinelerin zorla çalıştırıldığı bir 

fabrika ile ilgilidir. Isaac Asimov ise modern bilim kurgu kısa öykülerinden oluşan bir koleksiyonda 

“robot” kelimesini ölümsüzleştirmiştir. Her ne kadar kelime olarak tanımlanması nispeten yakın tarihe 

denk gelmekte ise de aslında robotların tarihi daha eskiye M.S. 3. yy.’a dayanmaktadır. Çinli bir makine 

mühendisi olan Yan Shi'nin Zhou İmparatoru Mu'ya sunduğu, deri, ahşap ve yapay organlardan yapılmış 

insan şekilli mekanik el işçiliği figürü insansı otomatın ilk öreklerindendir (Needham, Kuhn, Tsien, 

1965). 12. yy. da Müslüman alim ve makine mühendisi olan Al-Jazari zilleri birbirine vurabilen insansı 

bir robot icat etmiştir. Rönesans döneminde ise Leonardo Da Vinci insansı bir robot tasarlamak için 

insan anatomisi üzerine çalışmalar yürütmüştür.  Leonardo Da Vinci’nin robotu ayağa kalkabilmekte, 

oturabilmekte, kollarını, başını ve çenesini hareket ettirebilmekteydi. 18. yy. da Fransız mucit Jacquesde 

tarafından tasarlanan 12 şarkılık bir repertuara sahip “Flüt Çalar” robot ise otonom olarak çalışmaktaydı. 

Devrim niteliğinde kabul edilen bu robotla robotların evrimi yön değiştirdi. İki yüzyıl sonrasında da 

William Gray Water 1948 yılında Machina Speculatrix adını verdiği ilk elektronik otonom robotun 

üretimiyle ünlendi.  

Yapay zekâ terimi ise ilk defa 1956 yılında Darthmouth Konferansı’nda bilgisayar bilimcisi 

John McCarty tarafından kullanılmıştır (McCarthy, Minsky, Rochester, & Shannon, 1955). Yapay zekâ, 

akıllı makinelerin incelenmesi ve tasarımı ile ilgili bilim alanıdır. Amacı zekâ gerektiren muhakeme, 

problem çözme, plan yapma, öğrenme gibi görevleri yapabilen makine yahut yazılımlar üretmektir. 

Ancak burada hangi icadın zeki olarak tanımlanacağı sorusu gündeme gelmektedir.  

Yapay zekanın atalarından biri sayılan İngiliz Matematikçi Alan Turing İngiliz hükümetinin 

Nazi ordusu tarafından kullanılan bir kodlama cihazı olan Enigma makinesini çözümlemesi ve birçok 

yapay zekâ araştırmasına öncülük etmesinin yanı sıra günümüzde Turing Testi olarak bilinen bir 

bilgisayar programının zeki olup olmadığını belirlemek için kullanılan ilk testi tasarlamıştır.  
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Turing testi olarak adlandırılan bu testte, bir insan sorgulayıcı, iki katılımcıya sorular sormak 

için bir bilgisayar ara yüzü kullanır. Farklı odalarda bulunan katılımcılardan biri insan, diğeri bilgisayar 

programıdır. Soruyu soran, iki yanıtlayıcının yanıtları arasındaki farkı söyleyemezse, bilgisayar 

programı "yapay zekalı" kabul edilir(Turing, 1950). 

Birçok araştırmacı yapay zekayı 2 türe ayırır: "güçlü" yapay zekâ ve "zayıf" yapay zekâ. Güçlü 

yapay zekâ, en azından insanlarla eşit düzeyde düşünebilen ve duyguları ve hatta bilinci 

deneyimleyebilen bilgisayarlar olarak tanımlanır. Zayıf yapay zekâ ise bilgisayarları daha kullanışlı 

araçlar haline getirmek için "düşünme benzeri" özellikler eklemeyi içerir. Bugün mevcut olan hemen 

hemen tüm yapay zekâ teknolojileri, zayıf yapay zekâ olarak kabul edilir(Hripsime Kalanderian & 

Henry A. Nasrallah, 2019). 

Yapay zekâ konusunda daha önce okuma, araştırma veya çalışma yapmamış bu alana yabancı 

kişiler, ilk etapta bilim kurgu yapımlarında sunulduğu gibi insana benzeyen robot veya bilgisayarları 

imgeleyebilir, yapay zekayı sadece robotik makineler şeklinde düşünebilirler. Ya da bazı kişiler yapay 

zekayı sadece araştırma laboratuvarlarında kullanılan gizli bilgisayarlar veya gelecekte uzak bir zaman 

diliminde gerçekleşecek teknolojik bir ilerleme olarak düşünebilirler. Tabi bu konuda kitle iletişim 

araçlarının popüler hale getirerek bize sunduğu sürücüsüz araçlar, süper akıllı makineler ile ilgili 

dezenformasyonun yapay zekâ konusunda kişilerin imgeleme ve düşünme şekillerini etkilediğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Aslında kitle iletişim araçları ile korkutucu şekilde lanse edilen yapay 

zekâ halihazırda zaten çevremizde birçok alanda kullanılmaktadır. Hatta öyle ki biz bu alanların yapay 

zekâ içerdiğini düşünmüyor dahi olabiliriz. Bunlara örnek verecek olursak akıllı mobil cihazlarda, hava 

durumu tahmininde bulunmada, uçak yönlendirme sistemlerinde, internet web tarayıcılarında ve daha 

pek çok günlük işlevlerde yapay zekâ teknolojisinden yararlanılmaktadır (Luxton, 2016). Öyle ki yapay 

zekâ alanı tıp, askeriye, güvenlik, ulaştırma ve daha birçok alanda hızla gelişmeye devam 

etmektedir(Hamet & Tremblay, 2017).  

Yapay zekanın dahil olduğu ve ilerleme kat ettiği bu alanlara son zamanlarda tıp, psikiyatri ve 

psikoloji bilimi de eklenmiştir. Böylece insan ruh sağlığının tahmin, teşhis ve tedavi süreçlerinde artık 

yapay zekâ ve yapay zekâ ile donatılmış robotik cihazlar kullanılmaktadır. Yapay zekanın ruh sağlığı 

alanında kullanımı alan yazında genel olarak iki farklı kutuptan değerlendirilmiştir. Genel olarak bir 

bakış açısı yapay zekanın ruh sağlığı alanında kullanımının olumsuz sonuçları olacağını ayrıca bu 

konuda hem yasal hem de etik boşluklar olduğunu savunmaktadır  

Diğer bakış açısı ise etik ve yasal boşlukların düzenlenmesi ile yapay zekanın ruh sağlığı alanına 

katkı sunacağını, yapay zekanın yorulma emaresi olmadan çalışabileceğini insan profesyonellerin ise 

fiziksel yorgunluk, ikincil travma gibi durumlara maruz kaldığını ve bu durumun insan profesyonelleri 

dezavantajlı bir noktada konumlandırdığını ayrıca yapay zekanın insan profesyonellere oranla ruh 

sağlığı alanındaki maliyeti düşürdüğünü ve niceliği arttırdığını savunmaktadır.  
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Bu çalışmada bu iki kutuplu yapının argümanlarını, yapay zekâ ve etik ilkeleri, yapay zekanın 

ruh sağlığı alanındaki kullanımını ve yapılan son çalışmaları ayrıca ruh sağlığının temeli olan çocuk ve 

ergen ruh sağlığı alanında yapay zekâ kullanımının risk-fayda açısından değerlendirilmesini tartışacağız. 

Çalışmanın, literatürde bu konuda yazılmış Türkçe kaynakların az olması, yapay zekanın dinamik yapısı 

gereği literatürün sürekli yapay zekadaki gelişmeleri takip edebilmesi ve yapay zekanın çocuk ve ergen 

ruh sağlığı alanındaki risk ve faydalarını bütüncül olarak ele alması yönüyle önem taşıdığı 

değerlendirilmektedir.  

YAPAY ZEKANIN RUH SAĞLIĞI ALANINDAKİ KULLANIMI 

Geleneksel psikoterapi, terapi sürecinde özel araçlar ve teknikler kullanır. Tedavi sürecinin 

temel gerekliliği psikoterapi yürütme yetkinliği olan bir profesyonel ile hastanın bire bir görüşme 

içerisinde bu özel teknik ve araçlar yardımıyla tedavi edilmesidir. Günümüzde ise teknolojik cihazların 

günlük yaşamın vazgeçilmez bir nesnesi olması ve insanların teknolojik cihazlar ile geçirdiği vakit göz 

önüne alındığında, artık insanların daha az birbirleri ile etkileşim halinde olduğu ve daha çok makine 

insan etkileşimi gerçekleştirdiği bilinmektedir. Böylece yapay zekâ teknolojisi ile geliştirilen bir 

yazılımın makine-insan etkileşimi ile geleneksel psikoterapinin yerine geçebileceği fikri son yıllarda 

ivme kazanmıştır (Tahan, 2019). 

Bu fikrin ortaya çıkmasında ruh sağlığı alanındaki birtakım ihtiyaçların büyük etkisi olduğunu 

belirtmek gerekir. Bu ihtiyaçlara kısaca değinecek olursak ruh sağlığı bozukluklarının yüksek prevalansı 

ve ruh sağlığı uzmanlarının yoğun talebi karşılamakta yaşadığı zorluklar, nüfusa oranlı yeterli ruh sağlığı 

uzmanının bulunamaması, ruh sağlığı uzmanına ulaşım mesafesinin uzak olması, sosyal olarak 

dezavantajlı grupta olma sebebiyle ruh sağlığı uzmanına ulaşamama veya diğer ekonomik faktörlerden 

kaynaklı ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanamama sayılabilir. Ayrıca insanlar ruh sağlığı alanında 

destek almaları halinde damgalanma korkusu yaşamaktadırlar. Pek çok insan için bir terapiste gitme 

fikri utanç vericidir ve diğer insanların ne düşündüğü konusunda endişelidirler oysa yapay zekanın bu 

konuda cazip fırsatlar sunabileceği değerlendirilmektedir ki bunlar şu şekilde sıralanabilir; düşük 

maliyet, damgalanma korkusunun ortadan kalkması ve yüksek erişilebilirliktir. Ayrıca yapay zekâ, 

tutarlı kalite ile güvenilir ve sabit bir standartta yorulmadan ruh sağlığı hizmeti sunma potansiyeline 

sahiptir. Ancak bu müdahalelerin kanıta dayalı, bilimsel gözle oluşturulmuş ve etkili şekilde dizayn 

edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır(Blashki & Lock, 2019). 

Yapay zekâ ruh sağlığı alanında ruhsal bozuklukların erken teşhisinde, insan profesyonelin 

teşhis koymasına yardımcı olma süreçlerinde, tedavi müdahalesi olarak ve olası klinik sonuçları tahmin 

etmede rol oynayabilmektedir. 

Aslında yapay zekalı teknolojilerin ruh sağlığı alanında kullanımı yeni bir olgu olarak 

değerlendirilmekte ise de psikiyatride onlarca yıl önce kullanılmıştır. İlk örneklerden biri, 1966'da 

Massachusetts Institute of Technology'den Profesör Joseph Weizenbaum tarafından yayınlanan bir 
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bilgisayar programı olan ELIZA'dır. ELIZA, bir dil çözümleyicisi ve belirli bir tema etrafında 

doğaçlama yapmak için bir komut dosyası veya bir dizi kuraldan oluşuyordu ve Rogerian yaklaşımlı bir 

psikoterapisti simüle etmek için kullanılmıştı (Bassett, 2019). 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanımında öncül çalışmalar yürüten Weizenbaum’dan 

günümüze yapay zekânın ruh sağlığı alanında kullanımına dair çalışmalar çok fazla ilerleme kaydetti. 

Bu ilerlemelere ile ilgili çarpıcı çalışmalar ise şöyledir; 

İntihar düşüncesi olan deney grubu ile kontrol grubu arasında yapay zekanın ayrım yapma 

becerisini inceleyen çalışmada 34 katılımcının (17 deney grubu ve 17 kontrol grubu) fonksiyonel MRI 

taramalarını değerlendirmek için makine öğrenimi algoritmalarının kullanılmıştır. Yapay zekânın bu 2 

grubu %91 doğrulukla ayırt edebildiği ayrıca, intihara teşebbüs eden ve etmeyen bireyleri %94 

doğrulukla ayırt edebildiği bulgulanmıştır (Just et al., 2017). 

Vanderbilt Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise intihar riskini tahmin etmek için makine 

öğrenimini kullanmayı incelediler. 3.250'si intihar girişiminde bulunan 5.167 yetişkinin elektronik 

sağlık kayıtlarını taramak için algoritmalar geliştirdiler. Girişimden 1 hafta ile 2 yıl öncesine kadar olan 

süreçte hastaların verilerinin gözden geçirilmesinde, yapay zekâ algoritmaları tekrarlayan depresyon, 

psikotik bozukluk ve madde kullanımı dahil olmak üzere intihar girişimlerinin belirli tahmin edicilerini 

taradılar. Algoritmanın, bir hastanın önümüzdeki 2 yıl içinde intihar girişiminde bulunup 

bulunmayacağını tahmin etmede %80 ve önümüzdeki hafta içinde bir girişimi öngörmede %84 doğru 

tahminde bulunduğu raporlanmıştır (Walsh et al., 2017). 

Başka bir çalışmada, araştırmacılar psikoz geliştirme riski yüksek olduğu bilinen ve bazıları 

sonunda psikoz geliştiren bireyleri değerlendirdi. Katılımcılardan bir hikâyeyi yeniden anlatmaları ve 

bu hikayeyle ilgili soruları yanıtlamaları istendi. Araştırmacılar, bu görüşmelerin dökümlerini, anlamsal 

tutarlılık, söz dizimsel karmaşıklık ve diğer faktörleri inceleyen bir dil analiz programına aktardılar. 

Algoritma, gelecekteki psikoz oluşumunu %82 doğrulukla tahmin edebildi. Psikoz tanısı alan 

katılımcılarda semantik tutarlılık ve söz dizimsel karmaşıklığın azaldığı bulgulanmıştır (Corcoran et al., 

2018). 

 Yapay zekâ algoritmaları kullanarak sosyal medya ile ruh sağlığı sorunları hakkında erken 

ipuçları sağlanması 2018 yılında Pennsylvania’daki araştırmacılar tarafından Facebook verilerinin metin 

içeriği analizi ile araştırılmıştır. Araştırmacılar katılanların rızasıyla 700'e yakın elektronik Facebook 

kaydına baktılar ve katılımcıların gönderilerinde belirli dil türlerinin kullanılması ile depresif 

bozukluğun varlığı arasında korelasyonlar olduğunu buldular. Bu araştırmada özellikle, yalnızlık, 

düşmanlık, ruminasyon ve kendine atıfta bulunma temalarının artan depresyon riski ile ilişkili olduğu 

bulgulamıştır (Eichstaedt et al., 2018).  
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Yapay zekâ algoritmaları kullanarak sosyal medya ile ruh sağlığı sorunları hakkında erken 

ipuçları sağlanması sadece metin içeriği yönüyle elde edilmemektedir. Reece ve Danforth tarafından 

2017'de yapılan bir araştırma, klinik depresyonu olan Instagram kullanıcılarının daha mavi, koyu ve gri 

resimler yayınlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve ayrıca içinde yüzlerin olduğu resimleri 

yayınlama olasılıklarının daha düşük olduğunu raporladı. 160'tan fazla katılımcı ve 40.000'den fazla 

görüntü içeren çalışma, zihinsel olarak sağlıklı kullanıcıların daha sıcak ve daha parlak renklere sahip 

önceden tanımlanmış filtreleri seçme olasılığının daha yüksek olduğunu ve depresyonu olan 

kullanıcıların siyah beyaz filtreleri kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu bulgulamıştır. Bu 

yaklaşımın ilgi çekici yönlerinden biri, modelin depresyonu bir pratisyen hekime göre daha iyi oranlarda 

tespit edebildiğinin raporlanmasıdır(Reece & Danforth, 2017). 

Yapay zekanın psikopatolojik tanıyı tespit edebileceğine dair bulgular sunan bir diğer çalışmada 

ise depresyon ve psikozu olan kişilerin geçmiş klinik verileri bir yapay zekâ algoritmasına yüklenmiş 

ve algoritmanın hastalık gelişme ihtimalini %83 güvenilirlikle tespit edebildiği raporlanmıştır. Bu, 

gelecekte klinisyenlerin prognostik tespitlerini daha da hassaslaştırmak için yapay zekâ ile çok daha 

yakın çalışabileceklerini göstermektedir (Koutsouleris et al., 2018). 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanımı metin ve içerik ile de sınırlı değildir. Ayrıca sesi 

analiz eden daha gelişmiş yapay zekâ algoritmaları da bulunmaktadır. Buna örnek olarak Cogito isimli 

yapay zekâ algoritması gösterilebilir. Cogito operatör ile müşteri arasında gerçekleşen sesli görüşmeyi 

izleyip analiz ederek arayan kişinin sesinin stresli olup olmadığını belirler ve operatörü bu stresi 

azaltmak için arayanın sorunu hakkında sorular sormaya yönlendirir. 

Yapay zekâ algoritmaları kullanarak ruhsal hastalıkları saptama da psikogeriatrik çalışmalar da 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda doğru sonuca ulaşmanın zorlukları bildirilmiş ise de bilişsel 

sağlıklılıktan hafif kognitif bozukluklara ve demans gelişimini tahmine yönelik yapay zekâ çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmaların doğru tahmin oranları şu anda her ne kadar yeterli seviyede gözükmese 

de umut vaat edici ön çalışmalar olarak değerlendirilmektedir (Graham & Depp, 2019). 

Görüldüğü üzere yapay zekanın ruh sağlığının seyri konusunda oldukça iyi sonuçlar ortaya 

koyduğu çok sayıdaki çalışma sonucunda bildirilmektedir. Bu açıdan toplumsal bir sorun olarak da ele 

alınan ve insan ruh sağlığı alanının temel psikopatolojilerinden birisi olarak değerlendirilen bağımlılık 

konusunda da yapay zekadan faydalanılabileceği düşünülmektedir. Zira birçok ülkede toplumun 

genelini ilgilendiren bu alan ile ilgili hem yeterli ruh sağlığı profesyoneli bulunmamakta hem de 

bağımlılığın iyileşme sürecinin uzun bir zaman dilimi alması sebebiyle kısıtlı mali kaynağın kullanımı 

konusunda bağımlı bireylerin bağımlılık seyrinin standardize bir şekilde tespitinin yapılabilmesinde 

zorluklar bulunmaktadır. Bu konuda literatürde kişilerin mizaç özellikleri alt puanları ile madde, alkol 

ve sigara kullanmaya başlama yaşları arasında anlamlı ilişki olduğu (Tunçay, 2020) ve güvenli bağlanma 

geliştiremeyen bireylerin bağımlılık tedavisinin daha yoğun uygulanması gerekliliği bu kişilerin ağır 
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bağımlılık semptomları gösterdiği (Tuncay et al, 2022) bulgulanmıştır. Bu bilgiler ışığında geliştirilecek 

yapay zekâ algoritmalarının bağımlılık alanında tespit ve bağımlılığın seyri için anlamlı sonuçlar 

verebileceği değerlendirilmektedir. Ancak bu alanda literatürde yürütülmüş bir çalışma bulunamamış 

ise de ruh sağlığının farklı alanlarında tedaviye yönelik ruh sağlığı hizmeti sunan uygulamalar olduğu 

görülmüştür. 

Yapay zekanın bir teşhis aracı olarak kullanımının yanı sıra ruhsal rahatsızlığın seyrini izlemede 

yardımcı olmak için kullanıldığı başka örnekler mevcuttur. Singapur’da telefon verilerini kullanarak 

hastanın günlük rutinini ve aktivitelerini izleyen ve edinilen bilgileri klinisyene aktararak bir sonraki 

seans sırasında klinisyenin bilgileri yorumlaması veya gerekirse seans öncesi kontrol etmesi yahut acil 

bir durum halinde acil destek için klinisyene uyarı gönderilmesi görevlerini yürüten Cogniant isimli 

uygulama örnek gösterilebilir.  

Bunların yanı sıra yapay zekâ ruh sağlığı alanında bir konuşma robotu olarak tedavi süreçlerinde 

de etkin rol oynamaya başladı. Bu dijital asistanlar kullanıcıya testler, animasyonlar, videolar ve 

mesajlaşma ya da sesli konuşma ile rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Genellikle dünya çapında zihinsel 

sağlık hizmetlerinden yoksun olan yahut ruh sağlığı konusunda yeteri kadar hizmete ulaşım imkânı 

olmayan nüfuslara ulaşmak için dijital bir araç olarak kullanılması amaçlanan botlar, kullanıcılara 

yaşadıkları şeyle ilgili klinik terimleri (bilişsel çarpıtmalar gibi) açıklayabilir veya zor durumları 

tanımak ve bunlarla başa çıkmak için somut tavsiyelerde bulunabilir. Bu konuda öne çıkan yapay zekâ 

uygulamalarına Wysa, Woebot, Tess ve Sara örnek gösterilebilir(Sachan, 2018). 

 Bazı ön kanıtlar bu sanal terapistlerin depresyon ve anksiyete gibi yaygın zihinsel bozukluklar 

için etkili olabileceğini göstermektedir. Örneğin Woebot, ağırlıklı olarak BDT yaklaşımlarını kullanan 

popüler bir sohbet robotudur. Kullanıcı, bir kişiyle SMS tipi bir konuşma yaptığı hissine kapılır, 

yanıtlara bağlı olarak yapay zekâ kullanıcıyı uygulamadaki bir dizi alt eğitim programlarından birine 

yönlendirir. 2017'de yapılan bir randomize kontrollü deneme, Woebot kullanan gençlerin depresyon ve 

kaygıda önemli gelişmeler kaydettiğini bulgulamıştır. Başka bir sohbet robotu Wysa da bir BDT 

yaklaşımı kullanır ve kullanıcılara endişelerini tartışmak, BDT becerilerini öğretmek veya kayıp, 

çatışma gibi konularda 40 konuşma koçluğu aracından birine başlamak için bir fırsat sunar. (Fitzpatrick 

et al., 2017). Başka bir çalışma da Tess'in kullanıcılar arasında depresyon ve kaygıyı azaltmaya yardımcı 

olduğunu bulgulamıştır. (Sachan, 2018). 

Ruh sağlığı alanında tedavi süreçlerini iyileştirmek için geliştirilen yapay zekâ teknolojisinin 

kullanıldığı Avatar Projesinde ise bilgisayar veya tablet ekranlarında oluşturulan insan yüzleri 

algoritmalar aracılığı hastalar ile etkileşime geçmektedir. Bu proje ile ilgili yapılan çalışmalarda 

psikozlu hastaların işitsel halüsinasyonlarının azalmasında, şizofreni hastalarının ilaca uyumunu 

sağlamada, tedaviye dirençli şizofreni hastaları için terapi seanslarını takiben işitsel görsel 

halüsinasyonların takibinde, depresyon semptomlarında ve genel yaşam kalitesinde iyileşmeler olduğu 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

533 

 

bulgulanmıştır.'Avatar koçları' ayrıca, yükseklik korkusunu tedavi etmek için sürükleyici bir sanal 

gerçeklik durumunun parçası olarak veya tıp öğrencilerine gerçekçi görüşme pratiği sağlamak için 'sanal 

hastalar' olarak kullanılmıştır (du Sert et al., 2018; Dellazizzo, Percie du Sert, et al., 2018; Dellazizzo, 

Potvin, et al., 2018;Craig et al., 2018; Freeman et al., 2018). 

Yapay zekâ ve robotiğin kesiştiği nokta olan akıllı robot terapisi uygulamaları hala 

geliştirilmekte ise de ilk sonuçlar bu alanda umut verici olarak görülmektedir. Örneğin demans 

hastalarına yardım etmek için kullanılan büyük tüylü yapay zekâ algoritmalı bir robot olan Paro yaşlı 

bireylere evde bakım uygulamasına destek amacıyla tasarlanmıştır. Konuşma ve hareketlere yanıt verme 

ile yaşlı, izole ve depresyondaki hastalara arkadaşlık yapıp refakat eden robotun stresi, yalnızlığı, 

ajitasyonu azaltmada ve ruh halini, sosyal bağlantıları iyileştirmedeki rolünü inceleyen çalışmaların 

sonuçları umut vericidir (Yu et al., 2015;Wada & Shibata, 2007; Bemelmans et al., 2012). 

YAPAY ZEKANIN ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI ALANINDA 

KULLANIMININ SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanımına dair çalışmalar her yaştan insan popülasyonu 

için önem arz etmektedir. Ancak çocuk ve ergen ruh sağlığının ruh sağlığı alanındaki özel yeri göz 

önüne alındığında bu alana özgü yürütülmüş çalışmaların gözden geçirilmesi ve bu çalışmanın temel 

konusu olan çocuk ve ergen ruh sağlığında yapay zekanın kullanımının sağlayacağı avantajların 

belirlenebilmesi için son yıllarda bu alana özgü yürütülmüş çalışmalar derlenerek aşağıda sunulmuştur.  

Cincinnati Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar bir makine öğrenimi kullandılar. İntihara 

meyilli, psikopatolojik bir tanı almış ama intihara meyilli olmayan ve kontrol grubuna ayrılan 379 

hastayı değerlendirmek için bir algoritma oluşturuldu. Tüm katılımcılar standart bir davranışsal 

derecelendirme ölçeğini doldurdu ve yarı yapılandırılmış bir görüşmeye katıldı. Algoritmanın, 

katılımcıları dilsel ve akustik özelliklerine dayalı olarak, %85 doğrulukla 3 gruba ayırabildiği 

bulgulanmıştır (Pestian et al., 2017). 

Başka bir çalışmada ise 34 risk altındaki genç üzerinde konuşma örüntüsü analizine dayalı 

olarak oluşturulan yapay zekâ algoritması kimin psikoz geliştireceğini tahmin etmeyi amaçladı. 

Katılımcılarla temel görüşmeler yapıldı ve 2,5 yıl boyunca üç ayda bir değerlendirmeye tabi tutuldu. 

Algoritmanın kimin psikoz geliştireceğini %100 doğrulukla tahmin edebildiği bulgulandı (Bedi et al., 

2015). 

Avustralya’da ise çocuk ve ergenlerin kullandığı akıllı cihazların arka planlarında (tablet, 

telefon, bilgisayar) cihazın ekranını kaplayarak çocuğa yönelik saldırgan, zorbaca veya diğer uygunsuz 

iletişimleri tespit eden Sophie isimli uygulama çocuğa yönelik olası bir travmatize edici siber davranışı 

analiz ederek ebeveynlere bilgi gönderilmesini sağlayarak önleyici ruh sağlığı alanında hizmet 

sunmaktadır. 
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Yapay zekâ robotları ayrıca otizm spektrum bozukluğu olan çocukların farklı etkileşim biçimleri 

için fırsatlar sunar. Otizmli çocukların, başkalarıyla etkileşimde sorun yaşadıkları durumlarda bile 

robotlara olumlu tepki verdikleri bulunmuştur. Kaspar robotu, mevcut eğitim ve terapi müdahalelerine 

entegrasyon potansiyeli göstermiştir ve çocuklar arasında sosyal becerileri geliştirme potansiyeli için 

araştırılmaktadır. Benzer şekilde, RoboTherapy, otizmli çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine 

yardımcı olmak için tasarlanmış sosyal olarak yardımcı robotiklere bir örnektir ve robot Nao, yüz tanıma 

ve uygun bakış tepkisini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu tür robotik etkileşimin amacı, çocukların 

daha sonra robot akranlarıyla öğrendikleri becerileri insan akranlarıyla ilişkilerine uygulayabilmeleri 

umuduyla uygun sosyal becerileri (örn. taklit ve empati) öğretmektir. 

 İlk çalışmalar umut vericidir; otizmli bireyler robot partnerleriyle insan terapistlerden daha iyi 

performans gösterdikleri, robotlara karşı sosyal davranışlarla yanıt verdikleri ve terapi seansları 

sırasında spontane dili geliştirdikleri bulgulanmıştır. Ancak çocukların makine etkileşiminden 

edindikleri bu davranışsal değişimleri insan akranları ile birlikteyken sergilememeleri bu konudaki 

çalışmaların yalnızca robotlar veya yapay zekâ destekli yazılımlar ile karşılanamayacağını 

göstermektedir. Bununla birlikte, yapay zekâ ve bu teknolojiyi kullanan robotlar hala geliştirilmektedir 

ve henüz daha geniş terapötik kullanıma uygun değildir. Yapay zekâ özellikli robotlar, duygu durum ve 

anksiyete bozuklukları, yıkıcı davranışları olan çocuklar ve belirli bir teşhisi olmayan hastalar dahil 

olmak üzere çeşitli diğer zihinsel sağlık alanlarında da araştırılmaktadır (Huijnen et al., 2017;Scassellati 

et al., 2012;Mengoni et al., 2017;Grossard et al., 2018;Rabbitt et al., 2015;Pennisi et al., 2016). 

Yapay zekâ ile ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalar geleceğe dair umut verici olarak 

gözükmektedir. Bu çalışmaların ruh sağlığı alanında yeni tedavi yöntemleri oluşturulmasında, 

ulaşılması zor popülasyonları dahil etme fırsatları sunmasında daha iyi hasta yanıtı ve bu alanda çalışan 

uzmanlar için zaman kazanma fırsatları sunabileceği değerlendirilmektedir. Tabi bu konuda yürütülen 

çalışmaların dar popülasyonlar ve belirli hastalıklar üzerinde yoğunlaştığı gerçeğini göz önünde 

bulundurmalıyız. Öte yandan bu konuda yürütülen çalışmaların bazı etik sakıncaları olabileceği de 

değerlendirilmektedir. Bu konuyu bir sonraki bölümde detaylı olarak ele alacağız. 

YAPAY ZEKANIN ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI ALANINDA 

KULLANIMINDA OLASI TEHLİKELER & ETİK 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanında kullanımı tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinde insan 

profesyonellere yardımcı olmaktadır. Ancak bu yardımın sağlanabilmesi için yapay zekâ yazılımında 

bazı algoritmaların oluşturulması gerekmektedir. Bu algoritmalar oluşturulurken gerçek verilerin 

sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple veri toplama işlemi yürütülmektedir. Ancak bu veri 

toplama işlemleri esnasında mahremiyetle ilgili endişeler artmaktadır. Yapay zekâ konusunda özellikle 

Apple ve Google gibi büyük şirketler ön plana çıkmaktadır ve bu şirketler devasa veri havuzlarına 

sahiptir. Ancak bu verilerin kişilerin izni doğrultusunda toplanıp toplanmadığı konusunda yahut bu 
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verilerin toplandıktan sonra reklam veya sigorta şirketlerine satılma ihtimali ile ilgili korkular 

bulunmaktadır. Ayrıca bu konularda zararın meydana gelmesinden önce bu risklerin belirlenmesi ile 

ilgili yasal ve etik boşluklar olduğu değerlendirilmektedir (Gamble, 2020). 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanında kullanımına özgü üst düzey kurulların yayınlamış olduğu 

etik ilke kılavuzlarına yahut kılavuz niteliği taşıyan akademik çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu da bu 

konuda yürütülen çalışmalarla ilgili etik kuralların oldukça belirsiz ve denetimsiz bir ilerleme 

sağladığını göstermektedir (Luxton, 2014). 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki uzman eksikliği ve dezavantajlı gruplara ulaşım 

kaygılarından zemin bulduğu aşikardır. Ancak bu konuların bir çarpıtma ve mevcut sağlık hizmetlerini 

değiştirme aracı olarak görülmesine dair endişeler bulunmaktadır (Wentzel et al., 2016). 

Ruh sağlığı profesyonellerinin hasta ile etkileşimlerinde hastanın kendisi veya başka bir birey 

için tehdit oluşturduğunu söylemesi halinde terapistin diğer hizmet mensuplarını, üçüncü şahısları ve 

yetkili makamları bilgilendirme görevi vardır. Oysa yapay zekâ ile hasta iletişiminde yaşanacak böyle 

bir senaryoda ruh sağlığı profesyonelini denklemden çıkardığımızda yapay zekanın nasıl çalışacağına 

dair net bir durum ortaya konabilmiş değildir. Ayrıca hastalar ile iletişim halinde olan yapay zekanın 

özellikle ulaşılması zor alanlarda hizmet vermesi planlanıyorken iletişim sırasında tespit edilen bir acil 

durumda risk altındaki bireyleri hastaneye kaldırma ve diğer koruma tedbirlerine yönlendirmede nasıl 

etkin bir şekilde rol alacağı belirsizdir(Fiske et al., 2019). 

Ayrıca yaşlı veya zihinsel engelli bir hastanın faaliyetlerini izlemek için evde bulunan yapay 

zekâ algoritması kullanan robota dair bireylerden rıza alınması konusu tartışmalı bir durum olarak ele 

alınmaktadır. Ayrıca yardımcı destek hizmeti olarak sunulan bu sistemlerin manipülasyon yahut 

zorlayıcı yönlendirmeleri konusunda çalışma olmadığı ve bu konu ile ilgili netlik bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. Buna ek olarak mevcut insani önyargıların, mevcut sosyal eşitsizlik biçimlerini 

güçlendirerek algoritmaların içine yerleştirilebileceği yahut bu cihazların makine öğrenmesi ile ırkçılık, 

önyargı ve dışlama gibi ayrımcı tutumlar sergilemesi ve kişilere zarar verme potansiyeli ile ilgili 

endişeler de mevcuttur (Corea, 2019). 

İnsanların bir robot onlardan bir şey yapmalarını istediğinde, bir insan etkileşimine kıyasla daha 

uyumlu oldukları gösterilmiştir. Buna karşın yapay zeka içeren robotlar ruh sağlığı alanında ağırlıklı 

olarak otizm, şizofreni, demans, zihinsel engelli bireyler gibi daha savunmasız gruplar ile çalışmaktadır 

bu açıdan kullanılan robotlar otizmli hastalara veya zor davranış değişiklikleri sergilemesi beklenen 

hastalara yardım edilirken daha iyi sonuçlara yol açabilse de, bu gruptaki bireylerin yapmamaları 

gereken şeyleri yapmaya zorlanabilecekleri veya manipüle edilebileceği endişesi mevcuttur (Sharkey & 

Sharkey, 2011; (Vandemeulebroucke et al., 2018). 
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Yapay zekanın kullanımı ile ilgili bu endişelerin yanı sıra yapay zekâ ile gerçekleştirilen 

terapinin etkililiği konusunda da endişeler mevcuttur. Klasik terapötik ilişkinin sağladığı etkiyi yapay 

zekâ ile gerçekleştirilen görüşmelerin sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgili gündeme gelen sorular 

neticesinde bu konuda yapılan çalışmalar bize yapay zekanın terapötik etkiyi sağlamak için henüz 

yetersiz olduğu bulgularını sunuyor. Bu konuda yürütülen bir çalışmada depresyon ve anksiyeteyi tedavi 

etmek için Web tabanlı zihinsel sağlık müdahalelerinde bir insan terapistinin yokluğunun, kullanıcının 

programlara bağlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu buldu. Ayrıca uykusuzluk tedavisi ile ilgili 

yapılan bir web tabanlı uygulama çalışmasında bazı hastalar, bir insan terapistine sahip olmayı 

özlediklerini belirtmiştirler (Scholten et al., n.d.; (Heim et al., 2018). 

Yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanım tarihi her ne kadar 50 yıla dayansa da bu konuya 

olan ilgi ve tıbbi kullanım yaklaşık son 10 yılda toplanmış haldedir. Bu sebeple yapay zekanın ruh 

sağlığı alanında kullanımı ile ilgili uzun süreli çalışmalar olmadığı değerlendirilmektedir. Böylece bu 

konunun uzun vadeli etkileri ile ilgili birtakım endişeler bulunmaktadır. Yapay zekâ müdahalelerinin 

uzun süreli kullanımının bazı hasta veya hasta gruplarının bu uygulamalara aşırı derecede bağlı olmasına 

yol açabileceği not edilmiştir. Cresswell ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırma, yalnızlığı 

hafifletmeyi veya duygusal rahatlık sağlamayı amaçlayan robotların, birlikte çalıştıkları hastaları 

kendilerine bağımlı hale getirme riskini taşıdığını kaydetmişlerdir (Cresswell et al., n.d.). 

İnsanlar nesneler ile ilişkiler geliştirir ve aralarında bir bağlanma oluşur. Yapay zekâ ve robotik 

teknoloji ile daha akıllı cihazlar geliştikçe bu cihazlar ile insanların kurdukları ilişkiler daha karmaşık 

hale gelecektir. Bu sebeple akıllı robotların hem insan-robot hem de insan-insan ilişkileri üzerindeki 

etkisi ve kimlik ve öz bilinç üzerindeki potansiyel etkiler gibi alanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır. Özellikle otizmli çocukların sosyal becerilerinin robotlarla çalışarak geliştirilip geliştirilmediğini 

değil, aynı zamanda bu becerileri diğer insanlarla ilişkilerine uygulama becerilerini de kapsayıp 

kapsamadığı gibi konuların araştırılması gerekir. Bir yapay zekâ cihazıyla iletişim kurmak ile başka bir 

insanla iletişim kurmak arasında temel farklılıklar vardır. Bazı kullanıcıların genellikle Siri veya Alexa 

gibi yardımcı cihazlarla bir insana göre daha kaba bir şekilde konuştuğu bulgulanmıştır. Tabi bu iletişim 

kullanıcıların yaşına göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle çocuklar yetişkinlere nazaran bu 

cihazları farklı algılar ve bazen cihaza insan özellikleri atfeder veya cihazın içinde gerçek bir birey 

olduğuna inanır. Bu durum yapay zekanın uzun vadeli kullanımında nelere yol açabileceği ile ilgili bir 

soru işareti olarak durmaktadır (Fiske et al., 2019). 

Genel olarak yapay zekâ teknolojisinin ruh sağlığı alanındaki kullanımına ilişkin veri etiği 

sorunları; sağlık profesyonellerinin eğitimi konusunda rehberlik eksikliği; etik ve düzenleyici 

çerçevelerdeki boşluklar, kötüye kullanım potansiyeli, denetim konusunda eksiklik oluşturması, hasta 

özerkliğine saygı duymama, algoritmaların kullanımında şeffaflık olmaması olarak özetlenebilir. 

SONUÇ 
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Yapay zekâ insanlığın kaçınılmaz geleceği ve bu konu ulaşım, eğitim, endüstri gibi alanlarda 

nasıl ilerleme kat ettiyse elbette sağlık ve tabi ki de ruh sağlığı alanında da ilerleme gösterecektir. 

Günümüzde kullanılan yapay zekâ algoritmaları ruh sağlığının tanı, teşhis ve tedavi alanlarında önemli 

yardımcı hizmetler sunmaktadır. Bu sayede daha fazla insana ruh sağlığı hizmeti sağlanması ve  ruh 

sağlığı hizmetine ulaşamayan dezavantajlı gruplara ulaşılması, ekonomik koşulların göz ardı 

edilebilmesine olanak sağlayarak daha düşük maliyetli hizmet sağlaması, ruh sağlığı uzmanı sayısının 

yeterli seviyede olmadığı bölgelerde yapay zekanın ruh sağlığı uzmanına zaman kazandırması 

konusunda destek olması ve böylece daha fazla sayıda insanın ruh sağlığı hizmetinden yararlanmasına 

yardımcı olma fırsatı sunması yönüyle, özellikle çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yetişkin ruh sağlığı 

alanından daha az sayıda uzman bulunuyor olması, erken teşhisin hastalığın gidişatında oldukça büyük 

etkiye sahip olduğu birlikte ele alındığında yapay zekanın çocuk ve ergen ruh sağlığı alanına katkıları 

olduğu ve olmaya da devam edeceği düşünülmektedir.  

Her ne kadar bazı araştırmacılar tarafından yapay zekanın ruh sağlığı alanında kullanımı ile ilgili 

felaket senaryoları ve her şeyin artık yapay zekâ sistemlerine bağlanarak insan işgücünün tamamen 

ortadan kaldırılacağı şeklinde karamsar bir tablo çizilmekte ise de uzun vadeli çalışmaların yürütülerek 

yapay zekanın insan ruh sağlığı profesyonellerinin yerini almadan ancak onlara destek olacak şekilde 

konumlandırılması ile ruh sağlığı profesyonellerinin bu konuda yeterli bilgi ve beceriyle donatılması 

gerekliliği ve yasal ve etik standartların oluşturulması yoluyla yapay zekanın ruh sağlığı alanında 

profesyoneller için bir destek objesi olarak kullanılmasının hem olası tehlike ve etik konularını hem de 

yapay zekanın kullanılmamasının getireceği dezavantajları gidereceği değerlendirilmektedir.  

Tıp ve sağlık alanında motto haline gelmiş olan önce zarar verme ilkesi yapay zekanın bu 

alandaki kullanımında da ilk sırada yerini almalıdır. Ancak her halükarda yazılım veya donanımdan 

kaynaklı bir sorun olma ihtimaline karşı insan profesyonellerin denetiminde kullanılması ve ruh sağlığı 

gibi oldukça hassas bir alanda otonom sistemden kaçınılması gerektiği ve bu alanda daha çok sayıda ve 

daha geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  
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 POLONYALI MİMARLARIN BAKÜ MİMARİSİNE ETKİLERİ. 
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 Özet 
19. yüzyılın ortalarından itibaren Abşeron Yarımadasında petrol endüstrisinin yoğun bir şekilde 

gelişmeye başlaması ve yeni endüstrilerin ortaya çıkması, Bakü de iş olanaklarının genişlenmesi için de gerekli 

koşulları yarattı. 19. yüzyılın başlarında Azerbaycan’la beraber Polonya’nın da Rusya İmparatorluğu’na dahil 

edilmesi Azerbaycan ve Polonya arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesine neden olmuştur. Bu dönemde Bakü’ye 

gelen Polonyalılar birçok alanda olduğu gibi şehrin sanat çevresini de etkilemiştir. Diğer taraftan Bakü 

ekonomisinin hızla gelişmesi, burada çalışan mimarların sanatsal becerilerini sergilemeleri için ortam sağlamıştır. 

Petrol zenginlerinin sağladığı imkanlarla yerli mimarlarla beraber Avrupalı mimarlar da Bakü tarihinde iz bırakan 

mimari projeler hayata geçirmişlerdi. Bu bağlamda özellikle Polonyalı mimarların Bakü’de önemli yapılara imza 

attıkları görülmüştür. Eugeniusz Skibinski, Kazimir Skorewicz, Jozef Goslavski, Konstantin Borisoqlebski ve 

Jozef Ploşko’nun Şirvan-Abşeron klasik mimarlığı ve Avrupa mimarlığı üslubunda inşa ettiği yapılar birer 

mimarlık eserleridir. Bu çalışmada 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında Polonyalı mimarların Bakü 

mimarisine katkıları araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Polonyalı Mimarlar. Bakü Mimarisi . Sanat tarihi. 

THE EFFECTS OF POLAND ARCHITECTS ON BAKU 

ARCHITECTURE 

Abstract 
Since the middle of the 19th century, the intensive development of the oil industry and the emergence of 

new industries in the Absheron Peninsula created the necessary conditions for the expansion of job opportunities 

in Baku. At the beginning of the 19th century, the incorporation of Poland into the Russian Empire, along with 

Azerbaijan, led to the further development of relations between Azerbaijan and Poland. The Poles who came to 

Baku during this period affected the art environment of the city as well as in many other areas. On the other hand, 

the rapid development of the economy of Baku provided an environment for the architects working here to 

showcase their artistic skills. With the opportunities provided by the oil rich, together with the local architects, 

European architects also implemented architectural projects that left their mark on the history of Baku. In this 

context, it has been seen that especially Polish architects have signed important structures in Baku. The structures 

built by Eugeniusz Skibinski, Kazimir Skorewicz, Jozef Goslavski, Konstantin Borisoqlebski and Jozef Ploshko 

in the style of Shirvan-Absheron classical architecture and European architecture are architectural works. In this 

study, the contributions of Polish architects to Baku architecture in the late 19th and early 20th centuries were 

investigated. 

Keywords: Polish Architects. Baku Architecture. History of art. 

1. GİRİŞ 

Tarihin her döneminde şehirlerin gelişimini etkileyen bir çok faktörler olmuştur. Bunlar 

arasında önemli olanlardan biri de şehrin mimari dokusudur. Çünki asırlardan asırlara kültür taşıyıcısı 

olan yapılar olarak bulunduğu bölgenin yaşam tarzını öğrenmemizde en önemli kaynak olmuştur. Aynı 

zamanda, kültürel miras olan yapıların hangi koşullarda yapıldığı, mimarini etkileyen dönemin iktisadi, 

siyasi, kültürel durumu da her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu bağlamda, mimarların felsefi bakış açısı, 

sanatsal düşüncesi, yaptıkları eserlerin tarihi ve kültürel önemi zaman zaman bilimsel araştırmalara konu 

olmuştur. Çlışmamıza konu olan Bakü mimarlığının modernleşme sürecinde mimarlık ortamında öne 

çıkan mimarlardan biri Jozef Ploşkonun önemli sayıda yapmış olduğu yapılar şu ana kadar sanat tarihi 

metodu ile ayrıntılı şekilde araştırılıp incelenmemiştir. Çalışma, dönemin değişen mimarlık ortamında 

mimar Jozef Ploşko’nun mimarlık anlayışını değerlendirmek, sanatsal faaliyetini gün yüzüne çıkarmak, 

dönemin mimari gelişimini etkileyen siyasi, iktisadi ve kültürel etkenlerin ele alınması, aynı zamanda 
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dönemin mimarlığında yeni üslup akımının bilimsel yöntemlerle incelenerek araştırılması açısından 

önem taşımaktadır. Polonyalı mimarların Bakü’deki faaliyetleri ve yaptıkları eserler detaylı şekilde 

çalışılmamış olup, yapılar genellikle Bakü mimarisi içerisinde değerlendirilmiştir. 

BAKÜDE ÇALIŞAN POLONYALI MİMARLAR 

Azerbaycan Polonya ilişkileri çok daha eskilere dayanıyor. Şöyle ki, Rusyanın Kafkasya’da 

yürüttüğü savaş sırasında işgal altındakı tüm bölgelerden çoğunlukla da Polonya’dan zorunlu askerler 

getirilmesi ile başlayan göç sonralar polonyalıların Kafkasya’ya-Azerbaycan’a sürülmesi ile 19 . 

yüzyılın başlarına kadar devam etdi. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Abşeron Yarımadası'nda petrol 

endüstrisi yoğun bir şekilde gelişmeye başlaması yeni endüstrilerin ortaya çıkması ve geleneksel 

endüstrilerin gelişmesi için koşulları yarattı. İş ve daha fazla kazanç arayışı içinde, Rus 

İmparatorluğu'nun her yerinden Baküye işçi akımı gerçekleşiyordu. Mühendisler, doktorlar, 

öğretmenler, avukatlar, mimarlar arasında gezginler - Kafkasya'nın flora ve faunasını inceleyen doğa 

bilimcileri ve jeologlar da vardı. Baküye gelen Polonyalı entelijensiya, şehrin yaşamında aktif rol 

almışlar. Polonyalılar için Azerbaycan ikinci bir vatan olmuş, birçoğu burada son sığınaklarını 

bulmuşlar. Ve bugün, abartmadan söyleyebiliriz ki, Polonyalılar Bakü'nün gelişimine paha biçilmez 

katkılarda bulunmuşlar. Polonyalı mühendisler V. Zglenitsky ve P. Pototsky, Azerbaycan petrol 

endüstrisinin gelişiminde önemli rol almışlar. Zglinitsky, açık deniz petrol üretiminin geliştirilmesinde 

öncüydü ve Pototsky, Hazar Denizinin derininden petrol çıkararak bu fikri dünyada ilk uygulayan 

kişiydi. 1897'de Azerbaycan'da yaşayan 2.193 Polonyalıdan 519'u burada doğdu. 19. yüzyılın sonunda, 

yerli olmayan nüfus arasında Azerbaycan'da doğan çocuk sayısına göre Polonyalılar Ruslardan sonra 

ikinci sırada yer aldı. Onlar en eğitimli milletti. 1913'te Bakü'de yaşayan tüm Polonyalıların %52.2'si 

belediye çalışanıydı. 1909'da, Polonya nüfusunun kültürel gelişimini amaçlayan “Bakü'deki Polonya 

Evi” derneği kuruldu. Aynı zamanda dernek bünyesinde polonya okulu faaliyyete başladı. Tüm Polonya 

örgütleri “Bakü şehrinin Polonya Örgütleri Konseyi”nde birleşmiştir. 42 1909-1912'de Baküde Polonya 

diasporasının yardımıyla Bakü halkının Polonya Kilisesi olarak adlandırdığı Kutsal Meryemin Kusursuz 

Anlayışı Katedrali inşa edilmiştir. 19. yüzyılın başlarında Azerbaycan’la beraber Polonya’nın da Rusya 

İmparatorluğu’na birleşdirilmesi Azerbaycan ve Polonya arasındakı ilişkilerin daha da ilerlemesine 

neden olmuşdur. Bu dönemde Bakü’ye gelen Polonya’lılar bir çok alanda olduğu gibi şehrin sanat 

camisanı da etkiler duruma getirmişdir. Diğer tarafdan Bakü ekonomisinin hızla yükselmesi, burada 

çalışan mimarlarların sanat dünyalarını sergilemek için ortam sağlamıştır. Şöyle ki petrol zenginlerinin 

sağladığı imkanlarla yerli mimarlarla beraber Avrupa’lı mimarlar da Bakü tarihinde iz bırakan mimari 

projeler hayata geçirmişlerdi. Bu bağlamda özellikle Polonya’lı mimarların Bakü’de önemli yapılara 

imza attıkları görülür. Şirvan-Abşeron klasik mimarlığı ve Avrupa mimarlığı üslubunda inşa olunan 

yapılarla donatılan şehrin mimarları Yevgeni Skibinski, Kazimir Skureviç, Jozef Goslavski, Konstantin 

Borisoqlebski ve Jozef Ploşko’nun eserleri birer mimarlık incileridir. YEVGENİ SKİBİNSKİ 1858 

yılında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğan mimar 1885 yılında Petersburg Resim Akademisin’den 

gümüş madalya ile mezun olmuştur. Mezuniyetden sonra Bakü Şehir Belediyesinde teknisyen olarak 

çalışmış ve daha sonra Bakü Teknik Okulu'nda öğretmen olarak faaliyetde bulunmuştur.1 Mimarlık 

faaliyetinin ilk dönemlerinde yaptığı çalışmalar şehrin dar sokaklarındakı diğer yapılardan farklı 

değildir. 1892 yılından sonra yaptığı yapılar 43 şehrin mimarlık tarihini zenginleştiren eserlerdendir. O 

dönemde Baküde çalışan diğer Avrupalı mimarlardan farklı olarak Skibinskinın yapılarında Abşeron 

Bakü mimari üslubu daha etkendir. 1888-1895 yıllarında bir, iki ve üç katlı olmak üzere toplam 50 

projesi inşaa olunmuştur. 1898-1899 yıllarında Ağabala Guliyevin siparişine esasen milli-romantizim 

üslubunda yaptığı malikane mimarın şaheseri olarak nitelendiriliyor. Günümüzde Azerbaycan Mimarlar 

Odasının yerleşdiyi bu bina ana hatlarıyla Şirvanşahlar sarayının etkisi altında inşa olunmuştur.1 

Merkezi avlulu plan tipinde inşa olunan yapı dar sokakların arasında dikdörtgen bir biçime sahipdir. 

Binanın ana sokağa bakan bölümü koridor boyunca iki sıralı odalar şeklinde, diğer üç taraf ise avluya 

bakan cam galerili koridor boyunca tek sıralı odalar şeklinde planlanmıştır. Binaya giriş ana sokaktan 

olup, üç farklı sokağa bakan cephelerinde balkonlar yapılmıştır. Binadakı katlar bir birinin tekrarı olup, 

yalnız birinci katda avluya giriş yapılmıştır. Duvarlar, tavanlar, merdiven üzerindeki kemerler, birinci 

kattakı sütünlar ve tonoz Türk tarzı süslemelerle bütünlük yaratmaya çalışılmıştır. Odalarda duvar ve 

tavanlar adeta freskolarla donatılmış vaziyetdedir. Ana cephe simmetri kurguya sahiptir. Merkezde giriş 

kapısı, üzerinde balkon çıkması ve her iki tarafında pencereler dizilmiştir. Pencere oyukları yarım 
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yuvarlak işlemeli kemerler ile tamamlanmıştır. Binanın ikinci katının her iki köşesinde pencere oyukları 

mukarnas bezeme ile şekillendirilmiştir. Cephelerinin taş işçiliği ile kaplanması yapıya dinamik bir 

görünüm bahşetmiştir. Mimarın cephe tasarımında Şirvanşahlar sarayı bezemeleri tarzında süsleme 

elemanları kullanması Avrupa mimarisinin rağbet gördüyü bir dönemde ilgi odağı olmuştur. Mimar 

Yevgeni Skibinskinin yaptığı diğer eserler: - Antresollu mağazalar (1888-1889) Kanni Tapinskaya 

sokakda - İki katlı konut (1888-1890) Surahanskaya sokakda - Tek katlı konut (1888-1890) Marinskaya 

ve Nijnyaya Priyutskaya sokak kesişmesinde - İki katlı konut (1888-1891) Persidskaya ve Serkovnaya 

sokak kesişmesinde - İki katlı konut (1889-1891) Persidskaya ve Serkovnaya sokak kesişmesinde - Tek 

katlı mağazalar (1890-1891) Torgovaya ve Molokanski sokak kesişmesinde 44 - İki katlı konut (1890-

1891) Torgovaya ve Molokanski sokak kesişmesinde - İki katlı konut (1890-1892)Bakünün kuzey-doğu 

kısmında - Üç katlı konut (1890-1892) Gimnaziçeskaya ve Krasnovodskaya sokak kesişmesinde - Şehir 

saat kulesi (1891-) Kale duvarı yanı, Şamahı kapısı arkasında - İki katlı konut (1891-1892) Baratinskaya 

ve Poliseyskaya sokak kesişmesinde - İki katlı konut (1891-1892) Bakü kalesinde - İki katlı konut (1891-

1892) Bakinskaya ve VerxnayaPriyutskaya sokak kesişmesinde - İki katlı konut (1891-1892) Baküde - 

İki katlı konut (1891-1892) Spasskaya sokakda - Antresollu mağazalar (1891-1892) Bazarnaya sokakda 

- İki katlı konut (1891-1898) Kamenistaya, Aziatskaya ve Krasnovodskaya sokakların kesişmesinde - 

İki katlı konut (1891-1893) Kamenistaya, Aziatskaya ve Qoqol sokakların kesişmesinde - Tek katlı 

mağazalar (1892-1893) Çadrovaya, Krasnovodskaya ve Bondernaya sokakların kesişmesinde - İki katlı 

konut (1892-1893) Qubernskaya sokakda - Mağazalar (1892-1893) Krasnovodskaya sokakda - İki katlı 

konut (1892-1893) Nagornaya ve Krasnokrestovskaya sokakların kesişmesinde - İki katlı konut (1892-

1893) Gubernskaya ve Nagornaya sokakların kesişmesinde - İki katlı konut (1892-1893) 

Kladbişenskaya ve Krasnokrestovskaya sokakların kesişmesinde - İki katlı konut (1892-1893) 

Polsiyeskaya sokakda - İki katlı konut (1892-1893) Çadrovaya ve Krasnovodskaya sokakların 

kesişmesinde - İki katlı konut (1892-1894) Kubinskaya ve 3. Paralelnaya sokakların kesişmesinde - Tak 

katlı konut (1893-1894) Bakü 3. Kısım - İki katlı konut (1893-1894) Balahanı yolu üzerinde - Üç katlı 

konut (1893-1895) Vagzalnaya ve Molokanskaya sokakların kesişmesinde 45 - Tek katlı mağazalar 

(1893-1895) Telefonnaya ve Surahanskaya sokakların kesişmesinde - Taş ambarlar (1893-1895) 

Konorevski bahçesinde - İki katlı konut (1894-1895) Spasskaya ve Kanni-Tapinskaya sokakların 

kesişmesinde - İki katlı müştemilat (1894-1895) Suraxanskaya ve Şadrovaya sokakların kesişmesinde - 

İki katlı konut (1894-1895) Kaspiyskaaya, Suraxanskaya ve Kamenitsaya sokakların kesişmesinde - 

İkikatlı konut (1895-1896) Krasnokrestovskaya sokakda - İki katlı konut (1895-1897) Tserkovnaya ve 

Surahanskaya sokaklarda KAZİMİR SKUREVİÇ 1866 yılında Polonya’da doğmuştur. KAZIMIR 

SKUREVICH 1894 yılında St. Petersburg İnşaat Mühendisleri Enstitüsü'nden mezun oldu. 1895’te 

Bakü’ye Goslavski’nin davetiyle geldi. Başlangıçta Skureviç şehrinde alan mimarı olarak çalıştı. 1904 

yılında Goslavskinin vefatından sonra şehrin baş mimarı olarak faaliyet göstermeye başladı. Apartman 

ve kamu yapıları tasarlayan mimar meslektaşları gibi, hacimsel modelleme, detayların net anlaşılması 

ve taşların ustalığında ifade edilen yerel mimarlık gelenekleriyle ilgileniyordu. O dönemlerde Avrupa 

mimarisine olan ilgi, 46 yapılan eserlerin daha çok yabancı üslupda yapılmasına neden olmuştur. Lakin 

mimar Skureviç daha çok yerel mimarlık geleneklerine uygun tarzda yapılar inşa etmiştir. Skureviçin 

en çok bilinen eserlerinden biri de Tagiyev pasajı olan ticari yapısı Olqinskaya sokağın köşesinde inşaa 

edilmiştir. Genellikle Kazimir Skureviçin üç sokağa bakan köşeli binaları anıtsal olması ile seçiliyor. 

Skureviç bir çok eserini Roma mimarisinin etkileri ile yapsa da Tagiyev Pasajını , klasik tarzda 

tasarlayarak anıtsal bir yapı oluşturmuştur. Yarım daire biçimli profilli kemerler, pilastrlar, sütunlarla 

zenginleştirilmiş girişler, büyük ölçülü pencere vitrinler, ticari yapıya anıtsal görünüm kazandırmıştır. 

Her iki katta bulunan geniş iç koridorun her iki yanında ticari köşkler, atölyeler vb. mekanlar yer 

almaktadır. Pasajın örtüyünün tümünün cam örtükle tasarlanması Bakü mimarlığında bir ilkdir. Skureviç 

aynı zamanda Bakü bulvarının düzenlenmesine de katkıda bulunmuştur. Bakü şehrinin baş mimarı 

olarak Goslavskinin ölümünden sonra onun son projesi olan Bakü Belediyye binasının iç mekan 

düzenlenmesini tamamlamıştır. 1906 yılında Varşovaya dönmüş, Varşova Politeknik Universitesinde 

Polonya mimarlığı bölümünü kurmuş ve aynı zamanda konut, dini ve saray yapılarının mimarlığını 

üstlenmiştir. Varşovada yaptığı en önemli eser Polonya Seyminin binası ve Marşal Pulsidskinin 

Cumhurbaşkanı sarayıdır. Uzun yılar Polonyada ünlü mimar olarak faaliyyet gösterdikden sonra 1950 

yılında Varşovada vefat etmiştir. 1905 yılına kadar Baküde çalışan Skureviçin Baküde yaptığı eserler: - 

İki katlı konut (1895) Nikolayevskaya sokak - İki katlı konut (1895) Spask-Karantinna sokakların 

kesişmesinde - Banka binası (1899) Merkuryevsk sokak 29 - Posta Binası (1899) Merkuryevsk sokak 
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33 - Rotşeldin Hazar-Kara Deniz Cemiyet binası (1899) Persidskaya sokak 11 - Z.Tagiyev pasajları 

(1896) Olginskaya sokak - Çocuk Hastane binası (1903) - Müslüman Hastane binası (1904) - Erkek 

Gimnaziya binası (1904) - Bulvar Projesi (1903) 47 JOZEF QOSLAVSKİ 1865 yılında Varşovada 

doğdu. 1890 yılında I. Nikolay adına Petersburg Sivil Mühendisler Enstitüsünü bitirdikten sonra İçişleri 

Bakanlığı Teknik İnşaat Komitesinde çalışmaya başlamıştır. 1891 yılında Goslavski Alexander-Nevski 

kilisenin inşası için Baküye tayin edilmiştir. Bu dönemde petrol endüstrisinin gelişmesinin inşaat alanını 

da etkilemesi Goslavskinin Baküde önemli yapılar inşaa etmesine zemin yaratmıştır. 1892 yılından Bakü 

şehir mimarı olarak çalışmış. Bu yıllar Bakü şehrinin mimari üslubunun değiştiyi dönemin başlangıcı 

olarak biliniyor. Mimarlığının ilk dönemi, klasik tarz ve uyumlu kabartma detayları ile ayırt edilen 

kireçtaşından yapılmış özgür kompozisyonlarla karakterize ediliyor. Klasik eğilimin hayranı olan 

mimar, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaygın olan diğer stilleri de çalışmalarında uygulamıştır. 1893'ten 

1900'e kadar olan yaratıcı faaliyyeti ile yedi yılda, 1898'de tamamlanan Alexander Nevsky Kilisesine 

ek olarak 12 büyük mimari eser tasarlamıştır. Goslavskinin siparişçileri arasında H.Z.Tagiyev en önemli 

yerdedir. Daha çok Tagiyevin siparişleri esasında çalışan mimar halk arasında Tagiyevin mimarı kimi 

de ün yapmıştır. 48 H.Z. Tağıyevin Müslüman Kız okulu, I. Goslavskinin (1898-1901) en iyi 

binalarından biridir. Nikolayevski Caddesinde (İstiglaliyyat, 8) kale surlarının yakınında inşa edilen ilk 

yapılardan olan bina o dönemin yapılarına yansıyan egzotik tarzın ötesinde olan Doğu tarzında 

tasarlanmıştır. Binada sade taş işçilikli cephe düzeni yapıya plastik görünüm bahşetmiştir. Mimarın 

diğer eseri yine Tagiyevin siparişi ile, Hazar denizi kıyısında, şehrin merkezinde yeri doldurulamayacak 

bir yapı olarak inşa edilen Tagiyev sarayı Bakü mimarlık tarihinin önemli sayfalarında yer almaktadır. 

Günümüzde tarih müzesi olarak faaliyyet gösteren saray gerekse, planı, cephe düzeni, iç mekan tasarımı, 

yerleşim planına göre şehrin mimarlık kompozisyonunda özgün yer edinmiştir. Goslavskinin son eseri, 

günümüzde de Bakü Şehir Belediyye binası olarak faaliyyet gösteren yapı geniş bir antre, geniş 

koridorlar, üç mermer merdiven, ustaca tasarlanmış iç mekanlar ile Bakü Şehir Dumanın(Bakü şehir 

belediyyesi) üç katlı bir binasıydı. Şehrin tarihi bölümünün kentsel planlama sisteminde baskın bir 

konuma sahip yapı Barok mimari motifler kullanılarak, ancak özgün bir yorumla inşa edilerek, klasik 

kompozisyon özelliklerini taşımaktadır. Binanın ana eksenini bir kule ile gösteren mimar, bunu ana 

hacmin yatay bölmeleriyle karşılaştırmıştır. Mimar, ana cephenin kulesini inşa ederek ve onu ana 

hacimle bağlayarak, tüm kompozisyona sanatsal özellikler vermiştir. Hem bütünde hem de ayrıntılarda 

iyi gelişmiş ana bölümlerin klasik oranları, cephelerin taş unsurlarının anıtsallığı, şehirdeki tek tamamen 

idari bina olan Duma binasının etkileyici bir cephesini yaratması mimarın başarısı olarak nitelendirile 

bilir. Goslavski Bakü’de tek mimardır ki, 7 yıl gibi kısa zamanda bir çok önemli projelere imza atmış, 

Kafkasın Rastrellisi adlandırılmıştır. 39 yaşında vefat etmiştir. Yaptığı eserler Bakünün mimari tarihinde 

önemli yer kapsamıştır: - Melikov'un üç katlı konut evi (1897) Vorontsovski Caddesi - H.Z. Tagiyev 

Sarayı (1902) Gorkogovsky Caddesi - Üç katlı konut evi (1895) Nikolayevski Caddesi - Üç katlı konut 

evi(1893-1895) Nikolayevski caddesi - H.Z.Tagiyevin iki katlı konut evi (1893-1895) Postovy caddesi 

- H. Z. Tagiyevin Absheron Mardakan köyündeki villası (1893-1895) - H. Z. Tagiyevin Zıg köyündeki 

Absheron tekstil fabrikası (1896-1899) 49 - Bakü Teknik Okul Binası (1898-1899) Stanislavski Caddesi 

- Kadın Müslüman Okul Binası (1898-1901) Nikoiayevski Caddesi - Bakü Şehir Duma Binası (1899-

1904) Nikolayevski caddesi KONSTANTİN BORİSOQLEBSKİ Konstantin Borisoglebsky, 1861'de 

Moskova’da asilzade ailede doğmuştur. İnşaat Mühendisleri Enstitüsü'nde eğitim gördükte sonra, 

Astrahan eyalet yönetiminde teknisyen olarak iş hayatına başlamış, aynı uzmanlıkla 1890'da 

Semireçye'ye geldi. Burada, yedi nehrin kıyısında, Borisoglebskiy köprüler ve sulama kanalı sisteminin 

inşası ile meşgul oluyor. 1896'dan 1902'ye kadar inşaat departmanının Semirecye bölge mimarıydı. 

Semirecye'deki yaşamının on iki yılı boyunca, önemli sayıda bina ve yapı inşa etmiş, ancak Kutsal 

Yükseliş Katedralinin mimarı olarak kasaba halkının hafızasında kalmıştır. 1894'te Semirechensk 

bölgesinin askeri valisi Korgeneral G.I. Ivanov, Konstantin Arkadieviç Borisoglebskini Türkistan 

Katedrali projesinin mimarı olarak atamıştır.1903 de mimarın yaptığı benzersiz proje bir kaç değişiklikle 

yönetim tarafından onaylanmıştır. 1910 yılında Baküye gelen mimar Borisoqlebski şehir mimarı olarak 

çalışmaya başladı. Esasen kamu yapısı inşaası ile ilgilenen mimarın Bakü'deki yaratıcı aktivitesi iki 

anıtsal bina ile temsil edildi. Yapılardan biri dort katlı klassik üslupda tasarlanan Olginski caddesinde 

Olginski Mağazasıdır. Olginski Ryadinin büyük ölçekli binası cephe boyunca iki orantılı parçaya 

bölünmüştür - alt kısım alışveriş merkezleri için ayrılmıştır ve üst kısımlar konut daireleri için 

tasarlanmıştır. Cephe, ciddi mimari resepsiyonlarda yan çıkıntılarla temsil edilir ve girişler mimari 

detaylarla zengin bir şekilde vurgulanır. İkinci yapı Balahanski ve Krasnovodski sokakların 
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kesişmesinde inşaa edilen erkek gimnaziyası anıtsal hacmi, klasik formları ve cephelerin zengin işlenmiş 

taş detayları ile aktif bir kentsel planlama pozisyonuna sahiptir. Ana cephenin genişletilmiş 50 orta 

kısmı, İon düzeninin iki katında güçlü bir revak tarafından vurgulanmıştır. Alt katın arka planında 

profilli sütunlar ve klasik bir korniş, mimarın ciddiyet ve sadelik özlemini gösterir. Bina inşası, devrim 

öncesi Bakü'deki sağlam eğitim inşaatının birkaç örneğinden biridir. Klasik üslupda yapılan bina hastane 

olarak hizmet gösteriyor. Borisoglebskinin faaliyeti, "inşaat patlaması mimarisi" çağını sona erdiriyor. 

Borisoglebskiy ve diğer Polonyalı mimarların binaları, haklı olarak mimarlığın büyük başarıları ve 

Azerbaycan'ın mimari mirası olarak kabul edilir.  

Mimar Jozef Ploşko 1866 yılında Varşova’da Polonya’lı bir ailede dünyaya gelmiştir. 

Üniversite yıllarına kadar hiç bir bilgi bulunamamıştır. İlk olarak St.Petersburg İmparatorluk Sanat 

Akademisi’nde ve daha sonra 1. Nicholas’in adını taşıyan İnşaat Mühendisleri Enstitüsü’nde eğitimine 

devam etmiştir. Üniversiteyi bitirdikten sonra önce Kiyeve tayin edilmiş, daha sonra 1897 yılında 

dönemin baş mimarı olan Jozef Qoslavskinin daveti ile Baküye gelmiştir. Ploşkonun Baküye gelme 

sebebi olarak hem çok sayıda iş fırsatlarının olması hem de ondan önce burada J.Qoslavski, Y.Skibinski, 

K.Skureviç gibi Polonyalı mimarların çalışması olarak bilinir. Bakü’de önce Şehir departmanında saha 

mimarı daha sonra şehir mimarı görevlerinde bulunmuştur. 1920’lerde dönemin mimarı Ziver Bey 

Ahmetbeyovla birlikte yazlık şehir projesinde çalışmıştır. Daha çok konut mimarisi üzerine yoğunlaşan 

mimarın faaliyetini kamu ve dini yapılar da zenginleştirmiştir. Dönemin zengin petrol milyoneri Ağa 

Musa Nağıyev’in mimarı olarak bilinse de, siparişçileri arasında Murtuza Muxtarov, Nuru Emiraslanov, 

Rilskiler ailesi de vardır. Devrim öncesi dönemde, Bakü mahallelerinin inşası sırasında tüm mimari 

üslupların geliştiği bir dönemde, I. Ploshko'nun çalışmalarına Doğu ve Batı motifleri eşlik etti. 

i.K.Ploshko mimari ve dekoratif detaylara da önem vermiş, özel rölyefli taş üzerine modern rölyef 

tasarımları. Mimar Ploshko, çalışmalarını oluşturmak için coşkuyla ve bağımsız olarak popüler stilleri 

ve kompozisyon yöntemlerini kullandı. Plosko, yapımdaki özgünlüğü ve stil sistemini ilgili yönlerde ele 

alma yeteneği ile ayırt edildi. Bir mimarın her inşası, taş üzerine sanatsal bir mimari şiirdir. Bu 

özelliklerinden dolayı bu yapılar Azerbaycan'ın milli mirası listesine dahil edilmiştir. 52 Mimar Plosko, 

Avrupa tarzında çalıştı ama aynı zamanda doğu mimarisi temasına da saygı duydu. Yerel çevre, klasik 

anıtları ile Müslüman mimarisini teşvik eder. Mimar 28 yıl Bakü’de yaşamış, 1925 yılında Varşova’ya 

taşınmış, daha sonra Fransa’ya göçmüş, 1931 yılında orada vefat etmiştir. 3.2. İnşa Ettiği Eserleri Kamu 

Yapıları: Yangın Komandası Binası İsmailliyye Binası Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatro Binası Yeni 

Avrupa Oteli Dini Yapılar: Muxtarov Mesciti Kutsal Meryem Kilisesi Hacı Sultaneli Mesciti Konut 

Yapıları: Atlantlı Ev Mecidovların Evi Nuru Emiraslanovların Evi Beylerovun Evi Musa Nağıyevin 

Gelir Evi Musa Nağıyevin Gelir Evi Musa Nağıyevin Gelir Evi Musa Nağıyevin Gelir Evi 53 Musa 

Nağıyevin Gelir Evi Murtuza Muxtarovun Evi Rilskinin Apartmanı İsrafil Hacıyevin Malikanesi Üçkatlı 

Apartman Apartman Murtuza Muxtarovun Sarayı Musa Nağıyevin Evi 54 Katalog No : 1 Yapının Adı: 

Yangın Komandası Binası  

SONUÇ 

Tarihen Doğu ile Batının buluştuğu yer olan Azerbaycanda her iki medeniyetin kültürel 

unsurları yaşatılmıştır. Zamanla bu unsurlar mimariye de yansıyarak Azerbaycan mimarisinde etkin rol 

almıştır. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Baküdeki petrol bumu mimarlık alanına da 

yeni bir hava getirdi, inşaat sektörü ileri düzeyde gelişerek artmıştır. Ve bunun sonucu olarak bu gün de, 

ihtişamını, tarihi ve kültürel önemini koruyan, çeşitli mimari tarzlara sahip binalar Bakünün cazibesini 

arttırıyor. Bakünün merkezinde petrol milyonerleri tarafından yaptırılan asırlık muhteşem yapıların çoğu 

günümüzde devlet korumasına alınarak, kültürel miras önemi taşımaktadır. Sosyo-ekonomik gelişme 

koşullarının bir sonucu olarak mimari ve işlevsel amaçlarına göre tamamen yeni bina türleri 

oluşturulmuştur. Belirli bir dönemin gereksinimlerinin karşılanması açısından mimarlık alanında yeni 

yapı türlerinin ortaya çıkması kadar önemli bir gösterge olamaz. Azerbaycanda da tiyatro, okul, hastane, 

yeni tip konut binaları XIX yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. Aslında onların oluşumu, kapitalizmin 

gelişim süreci tarafından koşullandırılmıştır. 19. yüzyılın sonlarına kadar özel sektörün sermaye gücü 

olmadığı nedeni ile Azerbaycanda idari ve kamu binalarının yapımı sınırlı da olsa devletin elinde 

yoğunlaşmıştı. Lakin kısa bir süre sonra, bireysel kapitalistlerin varlanması ile inşaat alanında söz sahibi 

oldular. Artan üretim kapasitesi ve üretim ilişkileri sayesinde şehrin toprakları genişliyor, planlamasında 
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ve yapımında yeni unsurlar oluşuyordu. Bunlar, farklı mimari yorumlara sahip anıtsal kamu, konut, dini, 

yapılar, meydanlar, parklar, bulvarlardı. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında yapılan doğu ve 

batının sanatsal sentezi olan mimari eserleri Bakünü açık hava müzesi konumuna getirerek caddelerine 

benzersiz bir görünüm bahşetmiştir. Tarihi şehir merkezinin genel mimari planınında, hemen hemen her 

bina aktif bir sanatsal konuma sahip olarak, bir bütün şekilde Bakünün değerini mimari bir fenomen 

olarak tanımlayan sanatsal imaj oluştururlar. Bakü mimarisi yerel halk mimarisi ve Avrupa mimari 

yöntemlerinin birbirleri ile etkileşim içinde zenginleşerek sanatsal platforma oluşturmuştur. Bir bütün 

olarak şehir binalarının benzersizliğinde Bakünün sanatsal imajını tanımlayan hem yerel hem de Avrupa 

yöntem ve tekniklerinin serbest kullanımı çok etkilidir. 94 Şehrin binalarının çoğu, çeşitli tarzlarda- 

barok, Gotik, Rönesans, modern, neoklassik ve bunun yanında aynı zamanda yerel tarz da hakim 

olmuştur. Ayrıca, mimari özellikleri ile öne çıkan bu yapıların birçoğunun bütünü yanı sıra ayrıntılı 

olarak da sanatsal görünümleri ile duygusal yüke sahiptir. Bu dönemde order sistemi yerel özelliklerle 

bir arada evlerin ve kamu binalarının cephelerindeki canlı ifade, yüzyıllardır var olan taş mimari 

geleneklerinin prizmasıyla klasik biçimde sanatsal mimarinin en yüksek zirvesine ulaşarak ilgi 

yaratmıştır. Baküde 19-20. yüzyıllarda iki büyük kültürün sentezi şehrin kendine özgü gelişimini 

belirlemiş, aynı zamanda şehri mimari açıdan da farklı kılmıştır. Bu, binaların planlanması ve 

boyutunda, mekansal çözümlerde aynı zamanda cephelerin yorumlanmasında da kendini göstermiştir. 

Bakü mimarisinde Avrupa üslubunun etkisi ile cephe mimarisinde de yenilikler ortaya çıkmıştır. 

Örneğin, bundan önce yerel ustalar şehir binalarının cephelerini oryantal süslemelerle tasarladıysa da, 

bu dönemde artık çeşitli figürler, hatta insan-melek figürleri etken olmaya başladı. Genel olarak 

Müslüman Doğu mimarisinde olduğu gibi Azerbaycan mimarisinde de uzun yıllar insan tasvirinin 

olmadığı görülmüştür. Ama Azerbaycanın yeni burjuva sınıfı, birbirleriyle yarışan milyonerler bu yasağı 

ortadan kaldırarak, cephe tasarımına yeni düzen getirdi. İtalyadan gelen taş ustaları, yerel ustalara 

cepheye çeşitli hayvan ve insan figürlerini oymayı öğretti ve böylece Bakü milyonerlerinin yaptırdığı 

binalar üzerinde aslanlar, kartallar, efsanevi yaratıklar ve insan başları süslendi. Bu figürler sadece 

yapını güzelleştiren süs değil, sembolik bir anlam da taşıyordu. Mesela efsanevi bir yaratık olan bir 

melek figürünü yontarak, mimar bina sahiplerine mutluluklar diler. Bu, meleğin ev sahibini koruduğu 

anlamına geliyordu. Aslan ve kartal figürlerinin de özel bir anlamı vardır. Avrupa mimari üslubunun 

cephelerine figürlerin oyulması o zamanlar Baküde o kadar yaygındı ki, bu yönü ile neredeyse Avrupa 

şehirlerini geride bırakıyordu. Bakü milyonerlerinin inşa ettiği mülklerin her birinde Doğu üslublu 

odalar yer almıştır. Bununla da, Azeri milyonerlerin Avrupa tarzı binalar inşa etmelerine rağmen, 

DoğuAzerbaycan mimari tarzını da önemsedikleri görünür. Yabancı mimarlar da daha sonra yerel 

mimarlık örenkelerinden çalışmalarında kullanarak yerel halkın sevgisini kazanmışlardır. Yabancı 

mimarlar arasında Bakünün mimarisine ivme kazandıran Adolf Eyhler, Ferdinand Lemkul, Nikolai von 

der None, Peter Stern, Josef Goslavski, Kazmir 95 Skureviç, Josef Plosko, Yevgeni Skibinski, 

Konstantin Borisoglebski gibi mimarların yanı sıra Gasim bey Hacıbababeyov, Meşadi Mirza Gafar 

İsmayilov, Ziver bey Ahmedbeyov, Hacı bey Ahundov gibi yerel mimarlar da bu dönemde inşaat 

alanında aktiv rol almışlardır. Çoğunlukla şehri güzel binalarla zenginleştirmeye çalışan yerel petrol 

milyonerlerinin siparişi ile çalışan yabancı mimarların katkıları ile Avrupa tarzı Baküye hızlı bir şekilde 

ulaşıyordu. Böylece başkent Bakü Avrupa şehrine uyarlanıyordu. 

KAYNAKLAR 

- ZEYNALOVA S, “The formation of west Slavic ethnic communities in the Caucasus (19th beginning of 

20th centures)”, The Caucasus and globalization journal, Volume 5 issue 3-4, 2011, p. 89-101  

-  BAGIROVA I, “Baku as crosscultural center in the 19th – early 20th centuries”, Khazar journal of 

humanities and social sciences, 2019, p.212-233  

-  ALİYEV E. T, Bakının memarlıq abidelerinde fasad heykeltraşlık numuneleri (19.yy sonu 20. Yy 

başları), Bakü 2010. 

- ALİYEV E. T, Müasir Azerbaycan mimarları, Bakü 2008.  

- ELİYEV E.T. “Müasir Azerbaycan Memarları”, Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş. yayınları, İstanbul, 

2008 

-  ELİYEV E.T. “20. yy 1920-1930-cu illerinin Bakı memarlığı”, Şərq-Qərb nəşriyyatı, Bakı şəh., 2013 
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-   NAMAZOV M.E, ELİYEV E.T. “Azerbaycan Memarlıq Elementleri”, Mega Basim Yayin San. ve tic. 

A.Ş. yayınları, İstanbul, 2015  

- ELİYEV E.T. “Konstruktivizm dövrü. 20-ci əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı, Bakı, Şerq-

Qerb yayınları, 2013  

- DADAŞOV S, HÜSEYNOV M, Bakının mimarlık abideleri, Bakı 1955.  

- FATULLAYEV Ş.S, Jilıe doma v zastroyke qorodov Azerbaydjana na rubeje 19-20 vekov, Baku 1963.  

-  FATULLAYEV Ş.S, Bakının mimarlık ansiklopedisi, “Şerq-Qerb Neşriyat” Bakü 2013. 

- MİXAYLOVSKİY E.V, Restavrasiya pamyatnikov Azerbaydjana, Moskova 1971.  

-  PANOFSKY E, Gotik mimarlık ve Skolastik felsefe, Kabalcı yayınları, İstanbul 2014. - SARABSKİ 

H.Q, Köhne Bakü, Bakü.2000. 
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Özet 
Duygusal manipülasyon; sosyal hayatta ve özel ilişkilerde karşılaşılan, bazen açık ve doğrudan, bazen ise 

örtük ve dolaylı olarak gerçekleştirilen, yapan kişinin amacının çok zaman ayrıcalık ve güç sağlayarak, kontrolü 

ele geçirmek olduğu bir iletişim şeklidir. Bu çalışmada; ön lisans öğrencilerinin “Uygulama Dersi” kapsamında 

gittikleri uygulama okullarında karşılaştıkları “duygusal manipülasyona” yönelik görüşlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında güz ve bahar aylarında özel bir vakıf 

üniversitesinin ön lisans eğitimine devam eden yirmi beş ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı çalışma, durum çalışması desenindedir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Ön Lisans Öğrencilerinin Duygusal Manipülasyona Ait Görüşlerini İnceleme Formu” kullanılmıştır. 

Hazırlanan anket formu gönüllülük esasına göre yüz yüze görüşmeler yapılarak doldurulmuş, doldurulan formlara 

verilen cevaplar değerlendirilerek bulgulara ulaşılmıştır. Verilerin analizinde yüzde frekans betimsel analiz 

kullanılmıştır Öğrencilerin görüşlerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; gittikleri uygulama okullarında 

öğrencilerin yarıya yakınının “duygusal manipülasyonla” karşılaştıkları ve olumsuz duygular; aşağılanmış, 

yetersiz, eksik, kandırılmış gibi hissettikleri, çoğunluğunun tepkisinin sessiz, tepkisiz kalma yönünde olduğu ve 

öğrencilerin durumla baş etme konusunda ikiye ayrılarak mücadele etme ve sessiz kalma gibi yolları kullanmayı 

tercih ettikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde öneriler sıralanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ön lisans öğrencileri 1, duygusal manipülasyon 2, görüş 3 

EXAMINATION OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS' VIEWS 

ON EMOTIONAL MANIPULATION 

Abstract 
Emotional manipulation; It is a form of communication that is encountered in social life and private relationships, 

sometimes openly and directly, sometimes implicitly and indirectly, where the purpose of the person who does it 

is to gain control by providing privilege and power for a long time. In this study; It is aimed to examine the 

perceptions of associate degree students towards the "emotional manipulation" they encounter in the practice 

schools they attend within the scope of "Practice in Preschool Education Institutions". The sample of the study 

consists of twenty-five associate degree second year students attending the of a private foundation university in 

the fall and spring of the 2021-2022 academic year. The study in which the qualitative research method is used is 

in the case study pattern. In the collection of the data, the " Form for Associate Degree Students' Views On 

Emotional Manipulation” developed by the researcher was used. The questionnaire prepared was filled out by 

conducting face-to-face interviews on a voluntary basis, and the findings were reached by evaluating the answers 

given to the filled forms. In the analysis of the data, the descriptive analysis method percentage frequency was 

used When the results of the students' views were examined; in the practice schools they attend, nearly half of the 

students face "emotional manipulation" and negative emotions; It was found that they felt humiliated, inadequate, 

incomplete, deceived, that the reaction of the majority was to remain silent and unresponsive, and that the students 

preferred to use ways such as struggling and remaining silent by dividing into two to cope with the situation. As a 

result of the results obtained, the recommendations were listed. 

Keywords: Associate degree students 1, emotional manipulation 2, views 3 
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1. GİRİŞ 

Ön lisans; üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan bireylerin yüksek öğretimde 

aldıkları ilk öğrenim derecesidir. Mesleki ve teknik eğitimin verildiği meslek yüksekokullarındaki ön 

lisans eğitimleri; erken mesleğe başlama, alanında uzmanlık kazanma ve yüksek öğretime devam 

edebilme şansını elde etme gibi birçok nedenden günümüzde önemini korumaktadır. Yaşam Boyu 

Gelişim kuramının bilinen temsilcilerinden Levinson, genç yetişkinlik dönemi incelendiğinde bazı 

temel özellikler görülmektedir;  

Yetişkinliğe geçişte ilk evre olan 17-22 yaşlar bireylerin, ergenlikten yetişkinliğe geçtikleri, yeni duruma 

uyum sağlamak için acemilik yaşadıkları bir dönemdir. Geçiş sırasında bireylerin yaşadıkları 

karmaşayı anlamaları, kabul etmeleri ve düzenlemeleri önemlidir. Bu dönemde bireyler çeşitli 

alanlarda varlık göstermek durumundadırlar. Yetişkinlik çağındaki döngü kültüre göre değişse de 

evrensel bir sıra izlemektedir ve bu dönem yaşamda kritik önemi olan bir süreç olarak 

değerlendirilmektedir. Bireyler, aile kurma, eğitimi sürdürme, işe başlama gibi süreçleri içeren bu 

dönemde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak kendileriyle ve toplumla etkileşim halindedir. 

Ergenlikte yaşanan içsel süreçler yerini sosyal ve toplumsal süreçlere bırakmıştır (Santrock, 2015).  

Hayatı hakkında önemli kararlar vermesi gereken gençlerin bu dönemde seçtikleri mesleğe dair 

kaliteli eğitim almaları ve kendilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır. Özellikle mesleki alanda 

uygulama yapmaları, alanlarına göre stajyer olarak mesleği deneyimlemeleri ve tecrübe kazanmaları 

önemlidir.  

Duygusal manipülasyon, kişinin kendi isteklerini gerçekleştirmek ve diğeri üzerinden avantaj 

elde etmek için direkt ya da dolaylı olarak sergilediği tutumlar şeklinde tanımlanabilir. Manipülasyonu 

yapan kişinin yani manipülatörün amacı ayrıcalık ve güç sağlamak, kontrolü ele geçirmek olabilir. 

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zorlayıcı sorunlardan biri olarak zaman zaman maruz kalınan 

duygusal manipülasyon bazen açık ve direkt, bazense örtük ve dolaylı olarak gerçekleştirilebilir.  

Manipülasyon genel olarak; birinin diğeri üzerinde etki sağlaması, bilinçli olarak yönlendirmesi 
ve manipüle edilen kişinin isteği dışında davranmaya zorlamasıdır (Chapaux-Morelli ve Couderc, 2017: 
8-9). Psikolojik olarak manipülasyon, kullanılan farklı yöntemler ile bireyi yetersiz, aldatıcı ve hatta taciz 
edici bir sosyal etki türüdür (Braiker, 2004: 49-53).  

Manipülasyon yapan bireylerin sıklıkla kullandığı yöntemler; yalan söyleme, duygu 
sömürüsü, kurban rolünü oynama, aşağılama ve provokasyon, duygusal şiddet, mahrum bırakma, 
suçluluk duygusu yaratma ve egoyu okşama olarak sayılmaktadır. Bu kullanılan manipülasyon 
stratejilerinin hangilerinin nasıl kullanılacağına, kurbanın kişilik özellikleri, yaşanılan ortam, 
manipülatörün amacı ve ihtiyacı karar vermektedir (Björnsson, 2016: 637-653). Kullanılan bu 
stratejiler ile manipülasyon yapan kişi daima diğer kişiyi kendi yanında tutmak amacındadır 
(Begen, 2014: 568-582). 
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Manipülasyon farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Her zaman kişisel kazanç arayışıyla yapılmaz. 
Karşıdaki kişi için neyin doğru ve yararlı olduğunu bildiğini düşünen, ya da bireyin ne yönde karar 
vereceğini kontrol etmeye çalışan kişiler de manipülasyonu kullanabilir (Gültekin, 2016: 320). Duygusal 
manipülasyon sonucunda kurbanda bazı durumlar gözlenmektedir, bunlar; benlik saygısının azalması 
ve ortadan kalkması, yoğun bir umutsuzluk sonucu yerleşik hale gelen anksiyete ve depresyon gibi 
psikolojik rahatsızlıklar olarak sayılabilir (Haji, ve Cuypers, 2006. 439-464)  

Duygusal manipülasyondan korunmanın ilk yolu bunu fark ettikten sonra fazla vakit 

kaybetmeden kişinin kendisini koruma altına alması olmalıdır. Sürekli istek ve ihtiyaçlarınızı bastırarak, 

manipülatörün kendini iyi hissetmesi için çabalayarak, karşıdakinin tüm sorumluluklarını üstlenerek 

süreç daha da kronikleşir. Bunun için kararlı olmak, kişisel sınırları belirlemek ve bunların savunucusu 

olmak, ilişki tercihlerinizi gözden geçirmek ve uzman yardımı almak önemlidir. 

Günümüzde aşırı bireyselliği ön plana çıkaran Batı kültürünün etkisi ile benmerkezci kişiliklerin 

yaygınlaşması (Roberts, 2015) insan ilişkilerinde ve iletişimde derinliğin yerini yüzeysellik ve gündelik 

çıkarların alması duygusal manipülasyonun da yaygın olarak yaşanması sonucunu doğurmuştur (Hyde 

vd. 2018: 108-113; Haji, 2006. 439-464). 

Bu çalışmanın amacı ön lisans öğrencilerinin “Uygulama Dersi” kapsamında gittikleri 

uygulama okullarında karşılaştıkları “duygusal manipülasyona” ait görüşlerinin incelenmesidir. Bu 

çalışma; ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Bu amaçla aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır; 

1. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaşma durumu nedir? 

2. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyon karşısındaki hisleri nelerdir? 

3. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyon karşısındaki tepkileri nelerdir? 

4. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyon karşısındaki kendilerini koruma yöntemleri 

nelerdir? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel yöntemde, olay ve algılar bütüncül 

ve gerçekçi bir bakış açısıyla doğal ortamlarında anlamlandırılmaya çalışılmaktadır (Connelly, 2016; 

Marshall ve Rossman, 2014; Şimşek ve Yıldırım, 2011). Nitel araştırmada pek çok analiz yöntemi 

vardır. Bunlardan en çok bilinenleri; görüşme ve gözlem gibi veri toplama yöntemleridir (Karataş, 

2015). Bu çalışmada yüz yüze görüşme yapılmış ve yazılı olarak formlar doldurularak veriler 

toplanmıştır. 

Araştırmada model olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması ise, “güncel 

bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik 

arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut 

olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma yöntemidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013:313). 

Çalışma grubu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında güz ve bahar aylarında özel bir vakıf 

üniversitesinin ön lisansına devam eden yirmi beş öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı 

örnekleme yoluna gidilmiş ve gönüllülük esas alınmıştır. “Amaçlı örnekleme, seçilen kişilerin ya da 

objelerin, araştırmacının amaçlarına en uygun yanıtı verebilecek birey ve objeler arasından seçilmesidir. 

Örneklemin seçiminde esas, kolaylık yanında, amaca uygunluğun bulunmasıdır” (Aziz, 2008; s. 55). 

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “Ön Lisans Öğrencilerinin Duygusal 

Manipülasyona Ait Görüşlerini İnceleme Formu” kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda; “ön lisans 

öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaşma durumu, duygusal manipülasyon karşısındaki 

hisleri, duygusal manipülasyon karşısındaki tepkileri ve duygusal manipülasyon karşısındaki 

kendilerini koruma yöntemleri nelerdir?” şeklinde açık uçlu 4 soru bulunmaktadır. Formlar gönüllülük 
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esasına göre yüz yüze görüşmeler yapılarak doldurulmuş, doldurulan formlara verilen cevaplar 

değerlendirilerek bulgulara ulaşılmıştır.    

BULGULAR 

Bu bölümde ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan çalışmanın alt problemlerine ait bulgulara sırasıyla yer verilecektir. 

Öğrencilerin Duygusal Manipülasyonla Karşılaşma Durumları 

Ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan çalışmanın birinci alt problemine ait bulgular Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo1. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaşma durumlarının dağılımı 

Üst Bilgi 1 N % 

Evet karşılaştım 11 44 

Evet karşılaşmadım 14 56 

Toplam  25 100 

Tablo 1’de ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaşma durumlarının dağılımı 

incelendiğinde; grubun %44’ünün duygusal manipülasyonla karşılaştığı ve %55’inin duygusal 

manipülasyonla karşılaşmadığı tespit edilmiştir. Yani yüksek sayıda öğrenci duygusal manipülasyonla 

karşılaşmaktadır. 

Öğrencilerin Duygusal Manipülasyon Karşısında Hissettikleri 

Ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan çalışmanın ikinci alt problemine ait bulgular Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo2. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyon karşısındaki hissettikleri duyguların dağılımı 

Hissedilen duygular                     n             % 

 

Olumlu  

Olumsuz 

Kendime güvendim 

Arkadaşlarımı güdüledim 
2                 18 

 

Hastalandım, Aşırı duygusal oldum, kötü hissettim 

Üzüldüm, aşağılanmış hissettim 

Yetersiz, eksik 

Moralim bozuldu 

Kandırılmış hissettim 

İleride benzer durumu yaşamaktan korktum 

9                82 

Toplam   11             100 

 

Tablo 2’de ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaştıklarında hissettikleri 

duyguların dağılımı incelendiğinde; grubun %82’inin duygusal manipülasyonla karşılaştığında olumsuz 

duygular hissettiği ve %18’inin duygusal manipülasyonla karşılaştığında olumlu duygular hissettiği 

tespit edilmiştir. Yani yüksek sayıda öğrencinin duygusal manipülasyonla karşılaştığında olumsuz 

duygular hissettiği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin değerler eğitiminin önemine ait 

görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır; 

Öğrencilerin Duygusal Manipülasyon Karşısındaki Tepkileri 

Ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan çalışmanın üçüncü alt problemine ait bulgular Tablo 3’te verilmektedir 

Tablo3. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyon karşısındaki tepkilerinin dağılımı 

Verilen tepkiler                        n           % 

 Kendime güvendim, çalıştım 2             18 
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Olumlu  

Olumsuz 

Karşı çıktım, işe yaramadı, notla tehdit etti 

 

Sessiz, tepkisiz kaldım 

Hocamla konuştum 

Eve gidip ağladım 

9             82 

Toplam   11            100 

 

Tablo 3’te ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaştıklarında verdikleri 

tepkilerin dağılımı incelendiğinde; grubun %82’inin duygusal manipülasyon karşısında olumsuz 

tepkiler verdiği ve %18’inin duygusal manipülasyon karşısında olumlu tepkiler verdiği tespit edilmiştir. 

Yani yüksek sayıda öğrencinin duygusal manipülasyon karşısında olumsuz tepkiler verdiği tespit 

edilmiştir. 

Öğrencilerin Duygusal Manipülasyon Karşısındaki Kendilerini Koruma Yöntemleri 

Ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan çalışmanın dördüncü alt problemine ait bulgular Tablo 4’te verilmektedir 

Tablo4. Ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyon karşısındaki kendilerini koruma yöntemlerinin 

dağılımı 

Koruma Yöntemleri                           n           % 

 

Olumlu  

Olumsuz 

Uygulama danışmanımdan yardım aldım 

Kendime güvenip, geliştirdim, pozitif baktım 

İş birliği yaptım 

Kuralları ihlal etmeden, net bir duruş sergiledim 

5            45 

 
Kendimi korumaya alamadım. 

 
6             55 

Toplam   11          100 

 

Tablo 4’te ön lisans öğrencilerinin duygusal manipülasyonla karşılaştıklarında kendilerini 

koruma yöntemlerinin dağılımı incelendiğinde; grubun %45’inin duygusal manipülasyon karşısında 

olumlu koruma yöntemleri kullandığı ve %55’inin duygusal manipülasyon karşısında olumsuz koruma 

yöntemleri kullandığı ya da kendini korumaya alamadığı tespit edilmiştir. Yani yüksek sayıda 

öğrencinin duygusal manipülasyon karşısında olumsuz koruma yöntemleri kullandığı tespit edilmiştir. 

Ancak fark edilir şekilde öğrencilerin %82 oranında duygusal manipülasyon karşısında olumsuz 

hissetmelerine ve olumsuz tepkiler vermelerine rağmen %55 oranında olumsuz koruma yöntemleri 

kullanmaları yani baş etme stratejilerini kullanarak çözüm aramaları dikkat çekici bir bulgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

SONUÇ 

Ön lisans öğrencilerinin karşılaştıkları duygusal manipülasyona ait görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; öğrencilerinin gittikleri uygulama 

okullarında neredeyse yarısının (%44) “duygusal manipülasyonla” karşılaştıkları, öğrencilerinin 

duygusal manipülasyon karşısındaki olumsuz duygular (aşağılanmış, yetersiz, eksik, kandırılmış gibi) 

hissettikleri, öğrencilerin duygusal manipülasyon karşısında çoğunluğunun tepkisinin (sessiz, tepkisiz 

kalma vb) yönünde olduğu ve öğrencilerin duygusal manipülasyon karşısında karşılaştıkları durumla 

baş etme konusunda ikiye ayrılarak mücadele etme ve sessiz kalma gibi yolları kullanmaya yönelik 

görüşleri olduğu tespit edilmiştir. Yüksek sayıda öğrencinin duygusal manipülasyon karşısında olumsuz 

koruma yöntemleri kullandığı tespit edilmiştir. Ancak fark edilir şekilde öğrencilerin %82 oranında 

duygusal manipülasyon karşısında olumsuz hissetmelerine ve olumsuz tepkiler vermelerine rağmen 

%55 oranında olumsuz koruma yöntemleri kullanmaları yani baş etme stratejilerini kullanarak çözüm 

aramaları dikkat çekici bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ön lisans öğrencilerine duygusal 

manipülasyona karşı verilecek farkındalık ve baş etme stratejilerinin öğretiminin faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  
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Özet 
Bu çalışmada, Azerbaycan'ın sağlık sistemindeki reformların ilerlemesini ve sonuçlarını, Azerbaycan 

ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar bağlamında çeşitli sağlık sektörlerinin modernizasyonuna yönelik 

ulusal programların halk sağlığını güçlendirmedeki rolünü inceledik. Reform yılları boyunca nüfus için tıbbi bakım 

sağlama sisteminin dönüşümünde kayda değer ilerleme kaydedilmektedir. Tıp bilimi, sağlık personeli yetiştirme 

sisteminin iyileştirilmesi, tıbbi verilerin güvenilirliğinin artırılması ve sağlık sektöründe bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin tanıtılması konularına özel önem verilmektedir. Öncelikli ulusal sağlık programlarının 

geliştirilmesinde kilit bir unsur olarak tıbbi kurumlar için bir tıbbi bilgi sistemi modelinin geliştirilmesine ve 

uygulanmasına ihtiyaç vardır. Belge, tıbbi bakım sisteminin organizasyonu, yönetimi ve finansal desteğinin 

iyileştirilmesine dikkat ediyor. Bu bağlamda, yenilikçi yönetim teknolojilerinin tanıtımına dayalı olarak tıbbi 

bakımı organize etmenin ve mevcut kaynak potansiyelini kullanmanın en etkili yollarını uygulamanın gerekli 

olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada son yıllarda Azerbaycan Sağlık sistemindeki dijital ve innovativ 

teknolojilerin kullanımının sağlık yönetiminin hizmet kalitesine etkisi araşdırılmışdır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Sağlık sistemi, innovativ yönetim, elektron sağlık sistemi 

ANALYSIS OF INNOVATION POTENTIAL IN AZERBAIJAN 

HEALTH MANAGEMENT 

Abstract 
In this paper, we examined the progress and results of the reforms in the health system of Azerbaijan, the 

role of national programs for the modernization of various health sectors in strengthening public health in the 

context of the problems facing the economy of Azerbaijan. During the reform years, considerable progress has 

been made in transforming the system of providing medical care for the population. Special attention is given to 

medical science, improving the health personnel training system, increasing the reliability of medical data and 

introducing information and communication technologies in the health sector. There is a need to develop and 

implement a medical information system model for medical institutions as a key element in the development of 

priority national health programs. The document pays attention to the improvement of the organization, 

management and financial support of the medical care system. In this regard, it is stated that it is necessary to 

implement the most effective ways of organizing medical care and using the available resource potential, based on 

the introduction of innovative management technologies. In this study, the effect of the use of digital and 

innovative technologies in the Azerbaijan Health system on the service quality of health management has been 

investigated in recent years. 

Keywords: Azerbaijan Health system, innovative management, digital health system 

GİRİŞ 

Mevcut aşamada yer alan ekonomik kalkınmanın sosyal yöneliminin güçlendirilmesi, 

Azerbaycan'ın sosyal sektörünün şubelerinin yönetiminin iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bu 

bağlamda, nüfusa sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sosyo-kültürel, maddi, evsel ve diğer nitelikteki 

çeşitli hizmetleri sağlayan endüstrilerin verimliliğini artırma sorunları büyük teorik ve pratik önem 

kazanmaktadır. Makalenin amacı, Azerbaycan'da sağlık sektörünün dönüşümünü incelemek ve 

cumhuriyetin sağlık yönetiminde yenilikçi potansiyeli artırmaya yönelik öneriler geliştirmektir. 

mailto:elsuleymanov@beu.edu.az
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Çalışmada karşılaştırmalı analiz, değerlendirme yöntemleri, istatistiksel veriler gibi yöntemler 

kullanılmıştır. 

Bilimsel hipotez, cumhuriyette günümüzün zorluklarına uygun bir sağlık sistemi oluşturmayı 

zorlaştıran temel sorunun, modern sağlık yönetiminin sosyal ve yönetimsel yeniliklere karşı düşük 

duyarlılığı olduğu konumunu doğrulamaktan ibarettir. Çalışma, cumhuriyetin sağlık hizmetlerine 

yeniliklerin getirilmesini teşvik eden ve engelleyen faktörlerin karmaşık bir şekilde iç içe geçmesinin, 

sağlık kurumlarını yönetmenin örgütsel ve ekonomik mekanizmasında yenilikçi çözümlerin uygulanma 

hızını oluşturduğunu gösterdi. Analizin gösterdiği gibi, sağlık hizmetlerinin modern bir yenilikçi 

büyüme modeline geçişi yavaş bir hızda gerçekleştirilir, özellikle bu alanın yönetiminde kabul edilemez 

derecede düşük bir yenilikçi faaliyet seviyesi kalır. Aynı zamanda, Azerbaycan'daki sağlık sektörü ve 

tüm sosyal alan, ekonomik mekanizma, yönetim ve teknolojik gelişmedeki yeniliklerin yaygın olarak 

kullanılmasına şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Faaliyetleri doğrudan cumhuriyet vatandaşlarının yaşam 

kalitesini şekillendiren sanayide yenilikçi alanın genişletilmesi gerekmektedir. 

İnsan faktörünün belirleyici bir rol oynadığı sağlık sektörünün özelliklerini dikkate alarak, 

kurumların maliyetlerini azaltabilecek, alanın yetkililerini ikincil görevlerden kurtarabilecek yenilikçi 

teknolojilerin çok yönlü yayılmasını teşvik etmek, dikkatlerini stratejik problemlerin çözümüne 

yönlendirmeleri gerekir. Sağlık hizmetlerinde yenilikçi yönetimin temel sorunlarının tıp biliminin 

gelişimi, eğitim, standardizasyon, bilişim açısından ortadan kaldırılmasının önemli kaynak ve zaman 

maliyetleri gerektirdiği belirtilmektedir.  

Çalışmada gerçekleştirilen analiz, sektördeki piyasa ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yasal 

çerçevenin iyileştirilmesi, kurumsal altyapının geliştirilmesi, tıbbi bakım sağlanması için bir standartlar 

sistemi alanındaki bir dizi alanın belirlenmesini mümkün kılmıştır. , ayrıca, sağlık hizmetlerinin 

yenilikçi gelişimi alanında devlet politikasının geliştirilmesi için özellikle önemli olan, yönetim 

personelinin finansmanı ve eğitimi için sigorta ilkelerinin geliştirilmesi. Azerbaycan sağlık sektörünün 

yenilikçi potansiyelinin araştırılması ve iyileştirilmesi için ortaya konan öneriler, sosyal kalkınma 

sorunlarının etkin bir şekilde çözülmesine, ülkenin beşeri sermayesinin artırılmasına yardımcı olacaktır. 

Sonuç, yönetimin yenilikçi potansiyelinin güçlendirilmesinin modern koşullarda sağlık 

hizmetlerinin etkinliğini arttırmada en önemli yön olduğu ve bu alandaki kaynakların kullanımının 

verimliliğini önemli ölçüde artırmayı mümkün kıldığı doğrulanmıştır. 

Sosyo-ekonomik reformlar döneminde, halk sağlığı finansmanındaki önemli artış nedeniyle 

(14,5 kat), bu alanda bir dizi büyük ölçekli hükümet programı uygulandı: çeşitli sağlık sektörlerinin 

modernizasyonu için ulusal programlar; halk sağlığında insan kaynaklarının geliştirilmesi; 

Cumhuriyetin tıbbi kurumlarının modern ekipmanlarla tedarikini artırmayı mümkün kılan "Elektronik 

Azerbaycan" programı, Azerbaycan nüfusu için tıbbi, önleyici ve yüksek teknolojili tıbbi bakım hacmini 

artırıyor. Aynı zamanda, nüfusun sağlık durumunda olumlu değişiklikler gözlemlendi: ölüm oranları 

azaldı, hastalık oranları sabitlendi (bkz. Tablo 1). 

Hızlandırılmış ekonomik büyüme döneminde, sağlık sistemi, bireysel nedenlerden kaynaklanan 

ölüm oranlarını azaltma dinamiklerini sağlamayı başardı; nüfus için ücretsiz tıbbi bakımın mevcudiyeti 

korunmuştur; tıbbi bakım sistemini yeniden yapılandırmak ve verimliliğini artırmak için bir dizi önlem 

uyguladı; sağlık çalışanlarının maaşları artırıldı. 

Tablo 1. Azerbaycan Nüfusunun Sağlık Dinamikleri  

Sağlık özelliği 1990 1995 2000 2005 2010 2018 

Ölüm oranı 9.1 6.7 5.9 6 6.5 6.8 

Aşağıdakiler dahil tüm ölüm nedenleri 

(100 bin kişi başına): 

- dolaşım sistemi hastalıklarından 

- neoplazmalardan 

 

606 

293.8 

68.1 

 

672 

340.6 

62.9 

 

589 

330.5 

64.1 

 

606 

348.0 

77.6 

 

599.7 

364.4 

74.3 

 

583.6 

385.6 

65.1 

Erkeklerin ortalama yaşam süresi 67.0 65.2 68.6 69.5 70.9 73.1 
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kadınların ortalama yaşam süresi 74.8 72.9 75.1 75.2 76.2 78.2 

Çocuk ölüm oranı 23.0 23.3 12.8 12.8 11.2 10.6 

Anne ölüm oranı 17 53 44 34 15.7 14.0 

Her 1000 kişide hastalık görülme sıklığı 245 212 171 177 180 183 

Kaynak: Enerji İstatistikleri 2018 yılı Azerbaycan göstergeleri 

Spesifik olarak, aşağıdaki alanlarda tıbbi bakım sisteminin reformunda ilerleme sağlanmıştır: 

− Hastalık önleme tedbirlerinin genişletilmesi, nüfusun tıbbi muayenesinin ölçeğinin ve 

etkinliğinin genişletilmesi. 

− Hastane ağının, kapasiteleri düşük ve verimsiz bölümlerin genişletilmesi ve azaltılması 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi. 

− Hastanenin yerini alan tıbbi bakımın geliştirilmesi. 

− Üç seviyeli bir tıbbi bakım sisteminin oluşturulması, Azerbaycan'ın bölgelerinde, teşhis ve 

uzmanlaşmış bakım insan kaynaklarının belediyelerde yoğunlaştığı bölgeler arası merkezlerin 

oluşturulması. 

− yüksek teknolojili tıbbi bakım sektörünün geliştirilmesi, bölgesel tıbbi kurumlar da dahil 

olmak üzere bu yardımın hacminin genişletilmesi. 

− Sağlık personeli eğitim sisteminin iyileştirilmesi (Aras O., Süleymanov E. 2016) 

Aynı zamanda, tıbbi bakım sisteminin organizasyonunu, yönetimini ve finansal desteğini 

iyileştirmeye yönelik birçok önemli konu hala çözülmemiştir.Ülkenin liderliğinin konuşmalarında, 

bilimsel yayınlarda, modern kalkınma döneminin gereksinimleri arasındaki tutarsızlık, Azerbaycan ve 

sağlık sektörünün olanakları üzerinde durulmuştur. Vatandaşların hayati çıkarlarını etkileyen sağlık 

sisteminin geliştirilmesindeki sorunlar, hemen hemen tüm yapılarında bulunur - düşük yönetim düzeyi, 

yetersiz finansman, kalifiye tıbbi personel sıkıntısı vb. 

Son yıllarda kabul edilen politika belgelerinde: "Azerbaycan-2020: geleceğe bir bakış" 

Kalkınma Konsepti, "Ulusal ekonominin ve ana sektörlerinin gelişimi için stratejik yol haritası" (Dünya 

Bankası, 2010) notları: Vatandaşların sağlığı ile durumu iyileştirmek için sağlık sisteminde niteliksel 

bir atılım sağlamak gerekir. Yerli sağlık sektörü, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi alanında 

yenilikçi gelişmelere, etkin bir yönetim sistemine, sağlık personelinin eğitimine ve yenilikçi gelişim 

sorunlarını çözebilecek kalifiye uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. 

Modern sağlık yönetiminin sosyal ve yönetsel yeniliklere duyarlılığının düşük olması, bize göre, 

günümüz sorunlarına uygun dengeli bir sosyo-ekonomik sistemin oluşturulmasını zorlaştıran temel 

sorunlardan biridir. Refah açısından gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşma görevi, sağlık yönetim sistemi, 

yenilikçi yönetim teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması için yeni gereksinimleri belirler 

(Zaretskaya, 2011). 

Bu bağlamda, tek bir kavramla birleştirilen bir dizi bilimsel ve pratik sorun ortaya çıkmaktadır: 

Azerbaycan, cumhuriyetin sağlık sektörünün gelişimine ayırabileceği kaynaklarla, sağlık sektörünün 

gelişimine mümkün olan en yüksek etkinin sağlanmasını, vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

nüfus cumhuriyetlerinin sağlığının iyileştirilmesini sağlamalıdır. Böyle bir görev, Sovyet döneminden 

beri kurulmuş olan teknolojilerle çözülemez ve bu nedenle, bu alan için yenilikçi gelişme vektörü, maddi 

üretim dalları için daha az önemli değildir. Aynı zamanda, yeniliklere sadece tıbbi hizmetlerin üretimi 

(yenilikçi tıp eğitimi programları, yüksek teknoloji tıbbi bakım vb.) çerçevesinde değil, aynı zamanda 

daha büyük sosyo-ekonomik etki olması için sağlık kompleksinin yönetiminde de ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Bununla birlikte, bu yönde belirli bir bilimsel gelişme eksikliği vardır: eğer sosyal alanın 

yenilikçi gelişiminin özel alanları ayrı yayınlarda zaten ele alınmışsa, cumhuriyet literatüründe yenilik 

sürecini kapsamlı bir şekilde ele almak için pratikte hiçbir girişim olmamıştır. sağlık sektörünün 
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yönetimi. Bu makale, modern Azerbaycan'da sağlık yönetimindeki yenilikçi potansiyeli analiz etmekte 

ve gelecekte bunu iyileştirmenin yollarını belirlemektedir. 

2. AZERBAYCAN'DA SAĞLIK HİZMETLERİNİN BİLİMSEL POTANSİYELİNİN 

DURUMUNUN ANALİZİ 

Cumhuriyette sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için yenilikçi model, sağlık sistemi ile tıp bilimi 

arasında yakın etkileşimi, modern yönetim yöntemlerinin kullanımını, sağlık hizmetinin ihtiyaçlarına 

göre bilimsel tıbbi araştırmaların planlanmasını, bilimsel sonuçların aktif olarak tanıtılmasını, tıbbi 

uygulama ve bilimsel başarıların uygulanmasını sağlama yeteneğine sahip uzmanların hedefli eğitimi 

sağlar. 

Bize göre, Azerbaycan sağlık hizmetlerinin şu andaki gelişme aşamasında yenilik sorunu kilit 

bir sorundur. Sağlık yönetimi alanındaki gelişmiş yenilikçi teknolojiler, sağlık sisteminde niteliksel bir 

atılıma katkıda bulunabilir ve tıbbi bakımın kullanılabilirliğini iyileştirebilir. 

Bildiğiniz gibi, inovasyon potansiyeli, inovasyon sürecinin uygulanmasına doğrudan dahil olan 

her türlü kaynağın özelliklerini, inovasyonların üretilmesi, yayılması ve kullanılması için bir dizi 

teknolojik, ticari, yönetsel yetkinliği birleştirir (Aras, Suleimanov. 2016) . Yenilikçi süreçlerin daha da 

geliştirilmesi, yeni ürünlerin yaratılması ve yeniliklerin diğer ekonomik faaliyet alanlarına yayılması 

olasılığını karakterize eder. 

Şu anda Azerbaycan, yenilikçi potansiyel unsurlarına, sağlık alanında yenilikçi teknolojilerin 

geliştirilmesi için gerekli bileşenlere sahiptir: bilimsel bir temel ve büyük potansiyele sahip personel, 

yatırımcılar ve ayrıca yabancı yenilikçi gelişmeleri ithal eden şirketler. 

Bilim, eğitim ve uygulama birliği, ulusal sağlık hizmetini yalnızca çok çeşitli hastalıkların teşhis 

ve tedavisine yönelik temelde yeni yöntemlerle değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinde modern 

yönetim yöntemleriyle de sağlamalıdır. 

Tıbbın bilimsel potansiyeli, inovasyon potansiyelinin en önemli bileşenlerinden biri olan 

inovasyon sürecinin ilk aşamalarının uygulanmasında bir başlangıç noktası görevi görmektedir. Tıp 

biliminin gelişme düzeyi, tüm sağlık bakım sisteminin iyileştirilmesine yönelik beklentileri belirler. 

Aynı zamanda, cumhuriyetteki tıp biliminin mevcut durumu, önceliklerin bulanıklaşması, düşük yenilik 

potansiyeli, devlet düzenlemelerinin parçalanması, devlet müşterileri ile zayıf iletişim ve pratik sağlık 

hizmetlerinde bilimsel sonuçların uygulanması için bir sistem ile karakterizedir. 

Şu anda, Azerbaycan'da 11 uzman araştırma enstitüsü ve kardiyoloji, travmatoloji, onkoloji, 

koruyucu tıp, cerrahi vb merkezi bulunmaktadır. Bu sağlık kurumları cumhuriyetin sağlık bütçesinin 

yaklaşık %1'ini oluşturmaktadır (bkz. Tablo 2). 

Tablo 2. 2005-2020 Sağlık Bütçesinin Yapısı (% olarak) 

 2005 2015 2020 

Polyclinics and clinics 19,7% 16,7% 15,9% 

Hospitals 66,5% 55,3% 56,0% 

Other health care services 2% 2,0% 2,1% 

Research activities in the field of healthcare 0,8% 0,8% 0,9% 

Other health-related services (including government health programs) 5,2% 25,1% 26,0% 

Kaynak: Azerbaycan Maliye Bakanlığı, 2020. 

Aynı zamanda, bu tıp kurumlarının elde ettiği sonuçları sağlık hizmetlerini geliştirme politikaları 

geliştirme ve tıp teknolojilerini geliştirme sürecine dahil etmeye yönelik mekanizmaların kusurlu 

olduğunu da eklemek gerekir. Cumhuriyetin sağlık sisteminde gerçekleştirilen reformların 

hedeflerinden biri de Azerbaycan sağlık hizmetinin gelişmiş ülkelerin standartlarına getirilmesidir. Bu 

açıdan bakıldığında önemli görevlerden biri, cumhuriyetimizde kullanılan tıp dallarının belirli bir 

biçimde gelişmiş ülkelerde benimsenen uzmanlıklar siciline ve öğretim programlarına uyarlanmasıdır 

(Borodin, 2014). Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı, cumhuriyetin sağlık kurumlarında kullanılan tıbbi 
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uzmanlıkların gelişmiş bir listesini hazırlamıştır. Bu liste 40 uzmanlığı kapsar ve bunlara uygun olarak 

tıp kurumlarında çalışan uzmanların resmi isimlendirmesi onaylanmıştır (Sheiman, Shevskiy, 2015). 

Analiz, sağlık alanındaki yatırımların büyümesine rağmen, Azerbaycan'ın finansman ve tıp biliminin 

gelişme seviyesini belirleyen göstergeler açısından gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını 

göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde, "insan bilimlerine" yapılan yatırım, temel araştırmalara yapılan 

toplam harcamanın en az %30'unu temsil etmektedir (Gosovich ve diğerleri, 2006Tıbbi teknolojilerin 

sürekli olarak güncellenmesi süreci, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin öncelikli alanlarında ulusal 

hedefli bilimsel programların oluşturulmasını ve yeterli mali desteğini gerektirir (bkz. Tablo 3). Sağlık 

alanında modern bilimsel araştırmanın daha da geliştirilmesi, yalnızca temel biyomedikal, doğal ve 

kesin bilimlerdeki gelişmelerin yanı sıra yeni teknolojik çözümlerin dahil edilmesine dayanan entegre 

bir yaklaşımla mümkündür (Sheiman). Cumhuriyetin sağlık sisteminin gelişimindeki ana yönlerden biri, 

başta teşhis ekipmanı olmak üzere yeni tıbbi teknolojilerin yanı sıra ilaçların tanıtılmasıdır. Devlet 

programları çerçevesinde bölgesel teşhis ve perinatal merkezler ağı oluşturulmuştur. Bu, yalnızca 

başkentte değil, aynı zamanda cumhuriyet bölgelerinde de yüksek teknolojileri kullanarak acil tıbbi 

bakım sağlamayı mümkün kılmaktadır. 

Tablo 3. Devlet Sağlık Programları, 2005-2020  

PROGRAMIN ADI 

Bütçe Yatırımları (milyon 

manat) 

2005 2015 2020 

Kronik Böbrek Hastalığı Programı 13,0 14,4 20,0 

Diyabet Programı 12,0 13,8 17,3 

Hemofili ve Talasemi Programı 9,1 9,2 11,1 

Kanser hastalarına temel antikanser ilaçları sağlama programı - 5,0 10,2 

bağışıklama programı 1,9 1,1 5,1 

Anne ve Çocuk Sağlığı Programı 4,8 5,2 5,2 

Kan bağışı programı 0,7 0,8 3,0 

"Elektronik Azerbaycan" Programı - 2,1 - 

Zorunlu sağlık sigortasının getirilmesiyle ilgili maliyetler - 4,0 50,2 

Halk Sağlığı İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı - 1,4 0,1 

"Elektronik sağlık kartları" ve "tıbbi muayene kartları"nın 

kullanıma sunulmasıyla ilgili maliyetler 

0,4 1,6 - 

HIV/AIDS Önleme ve Kontrol Programı - - 1,98 

Sağlık alanında devlet programlarının uygulanmasına ilişkin genel 

harcamalar 

42,2 58,6 124,2 

Kaynak:Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlık verileri, 2020. 

Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı sağlık kuruluşlarına yönelik tıbbi cihaz, alet ve cihaz alımı merkezi 

olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, 2005 yılında bu bakanlığa bağlı olarak kurulan İnovasyon ve Satın 

Alma Merkezi tarafından yapılmaktadır. Tüm halk sağlığı kurumları, başvurularını yıllık olarak Sağlık 

Bakanlığı'na sunmakta, incelenmekte ve onaylanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan 

sonra, Yenilik ve Tedarik Merkezi ihale için açık ihale ilan eder. Özel sektörde ve bölüm sağlık 

kuruluşlarında satın alma süreci Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmez ve kurum sahiplerinin 

kararlarına göre yürütülür. CT tarayıcıları ve MRI (nükleer manyetik rezonans) tarayıcıları gibi pahalı 

tıbbi ekipman halk sağlığı sisteminde daha az kullanılmaktadır. 

Günümüzde modern tıbbın birçok alanı ciddi teknolojik donanıma ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, 

diğer şeylerin yanı sıra, bu teknolojilerin pazara girişi için etkili mekanizmaların olmaması nedeniyle, 

yerli sağlık kurumlarında modern teknolojilerin kullanımı kısıtlanmaktadır. 

Yerli ilaç işletmeleri ve tıp üniversitelerinin yarattığı gelişmeler çok az talep görüyor. Bunun nedeni, 

her şeyden önce, sağlık hizmetleri için yetersiz finansman ve yerel gelişmelerin yasal güvencesizliğidir. 

Tıbbi cihazların gerekli durumunun korunması ve bunların üretimi, satın alınması, uygun şekilde 
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işletilmesi ve bertarafı için ayrılan devlet bütçesi fonlarının ve bütçe dışı kaynakların kullanımı sorunları 

yeterince çözülmemiştir. 

Bu durumun daha da gelişmesi, özellikle pahalı yabancı ekipmanların satın alınmasına, yabancı firmalar 

aracılığıyla yerli gelişmelerin tanıtılmasına ve bunun sonucunda yerli sağlık hizmetlerinin maliyetinde 

artışa yol açmaktadır. 

Cumhuriyetin sağlık hizmetlerinin bilimsel ve yenilikçi potansiyelinin bir analizi, birçok açıdan ilerleme 

kaydedildiğini göstermiştir. Aynı zamanda, bilimsel alanda yenilikçi faaliyetlerin organizasyonunda, 

aralarında en önemlileri yetersiz finansman sorunu, net bir pozisyon oluşturma ve bilimsel potansiyelin 

desteğine öncelik verme ihtiyacı olan bir takım sorunlar vardır, yenilikçi bir sağlık geliştirme türünün 

uzun vadeli yeniden üretilmesini sağlamada yenilikçi süreçlerin uygulanmasında tıp biliminin rolünün 

farkındalığı. 

3. EV İÇİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YENİLİKÇİ POTANSİYELİNİN BİLGİ VE 

İLETİŞİM BİLEŞENİ 

Son zamanlarda yeni bir niteliksel düzeye ulaşan sağlık hizmetlerine yönelik bilgi desteği, yöneticilere, 

finansörlere, tıbbi kurum başkanlarına her düzeyde modern bilgi işleme ve analiz yöntemleri sağladığı 

için etkin yönetim olanaklarını genişletir, yönetim kararları almak için gerekli yeniliği sağlar. 

Azerbaycan 1992'den beri sağlıkta bilişim programları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bugüne kadar 

ülkede tıbbın ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve iletişim altyapısının unsurları oluşturulmuş, modern BİT'in 

sağlık sektöründe kullanımı ve yaygınlaştırılması başlamıştır. Cumhuriyette tıbbi bilgi ve analitik 

merkezler, sigorta sağlık kuruluşlarının otomatik bilgi sistemleri oluşturulmuştur. 

Ancak, ilçe düzeyinde yerel makamlar tıbbi kurumları finanse ettiğinden ve faaliyetlerini 

düzenlediğinden - Sağlık Bakanlığı, bu görev dağılımı, sağlık hizmeti sunucularının sahadaki faaliyetleri 

hakkında bilgi akışı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Raporlama sistemleri bilgisayarlı olmadığı ve 

iyileştirilmesi gerektiğinden, Sağlık Bakanlığı yerel makamlardan zamanında ve yeterince ayrıntılı bilgi 

alamamaktadır. Tüm iyileştirme girişimlerine rağmen, sağlık kurumlarının faaliyetleri, sağlanan 

hizmetler ve tıbbi bakımın kalitesi hakkında verileri toplamak, raporlamak ve analiz etmek için 

kullanılabilecek birleşik bir sağlık bilgi sistemi halen mevcut değildir. Bu sistemin parçalanması 

nedeniyle, sağlık sisteminin çeşitli yapıları arasında potansiyel olarak yararlı bilgi alışverişi yoktur. 

Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi bakımın kalitesini ve nüfusun sağlık durumunu izleme yeteneğini sınırlayan 

bir diğer faktör de tıbbi verilerin güvenilirlik derecesidir. 

Gördüğünüz gibi, geliştirilen bilgi sistemleri, kural olarak, özel işlevler ve görevler sağlamaya 

odaklanan, dar odaklı bir yapıya sahiptir. Operasyon sırasında gelişimlerine birleşik bir yaklaşımın 

olmaması, bazı sorunlara yol açmaktadır. Sonuç olarak, mevcut bilgi sistemleri, tek bir bilgi ortamı 

değil, farklı iş istasyonları kompleksidir. 

Sağlık sistemini modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatma düzeyi son derece heterojendir ve esas 

olarak birkaç bilgisayarın otonom otomatikleştirilmiş iş istasyonları olarak kullanılmasıyla sınırlıdır. 

Bazı tesisler hasta kayıtlarını tutmak, performans incelemeleri yapmak ve rutin raporlar oluşturmak için 

sistemler uyguluyor. Genel olarak sağlık kurumlarında tek bir bilgi alanı oluşturulmadığı için aralarında 

elektronik veri alışverişi zordur. 

Sağlık kurumlarında hemen hemen her yerde kurulu olan tek yazılım türü, verilen hizmetlerin 

kayıtlarının kaydedilmesi için geliştirilmiş programların yanı sıra sübvansiyonlu ilaçların sağlanmasına 

yönelik bilgi sistemlerinin bileşenleridir. 

Bu nedenle, sağlık sisteminin mevcut bilgi düzeyi, endüstrinin planlanması ve yönetilmesi sorunlarını 

henüz hızlı bir şekilde çözmeye izin vermemektedir. 
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Bilgi sistemindeki veri toplama ve kalite sorunlarını bir bütün olarak çözmek için Sağlık Bakanlığı, 

Entegre Sağlık Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik Konsepti aktif olarak geliştirmektedir. Yeni 

sağlayıcı ödeme mekanizmalarının tanıtılmasıyla, sağlık bilgi sistemini temelden iyileştirme fırsatı 

olacaktır. 

2005 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı I. Aliyev, “2005-2008 Dönemi Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nde İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesine Yönelik Devlet Programının 

Onaylanması Hakkında Kararnameyi imzaladı. (Elektronik Azerbaycan). Bu programda, nüfusun 

internete erişimini iyileştirmekten "elektronik hükümet" oluşumuna kadar bir dizi iddialı hedef 

belirlendi. Bu programın uygulanmasına yönelik eylem planı ayrıca sağlık sektörü ile ilgili görevleri de 

içeriyordu: 

- Ulusal bir sağlık izleme merkezinin ve bir dizi elektronik tıbbi kayıtların oluşturulması. 

- vatandaşlar için bir "elektronik sağlık kartları" sisteminin oluşturulması. 

- tıbbi kurumlar için bir tıbbi bilgi sistemi modelinin geliştirilmesi ve uygulanması 

2006 yılında Bakanlar Kurulu "Elektronik sağlık kartları sisteminin uygulanmasına ilişkin kuralları" 

onayladı. Bu sistemin hayata geçirilmesi için Sağlık Bakanlığı, finansmanı özel bir devlet programına 

göre düzenlenen "Elektronik Sağlık Kartları" projesini hayata geçirdi. Bu program çerçevesinde Sağlık 

Bakanlığı, elektronik sağlık kartları sistemi için ana bilgi veri bankası görevi gören ayrı bir Bilgi 

Merkezi oluşturmuştur. Gelecekte tüm hastaneler, poliklinikler, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının 

elektronik sağlık kartlarında yer alan bilgileri okuyabilecek ve bu kartlara yeni veri girebilecek 

donanıma sahip olması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, 2007'nin sonunda okuyucuları yayınlamaya 

başladı. Elektronik sağlık kartı, bir vatandaşın kimliği, sağlık durumu ve sigorta verileri dahil olmak 

üzere bilgileri girmenize, kaydetmenize ve değiştirmenize olanak tanır. 

Elektronik sağlık kartlarının tanıtımı çocuk nüfusu ile başladı - önce tüm yeni doğanlara, daha sonra 

yetişkin nüfusa sağlandı ve yavaş yavaş bu sistemin kapsamı evrensel hale gelecektir. Elektronik sağlık 

kayıtları sisteminin tam olarak tanıtılması, aşılama ve doğum öncesi bakım için çeşitli elektronik tıbbi 

kayıtların oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca, birinci basamak sağlık kurumları için bir tıbbi 

bilgi sisteminin oluşturulması için temel oluşturabilir. Tıbbi kurumlar arasında bilgi alışverişi büyük 

ölçüde basitleştirilecektir. 

Elektronik sağlık kartının sahibinin sigortasına ilişkin bilgileri içermesi gerektiği için gelecekte 

Elektronik Sağlık Kartı Sistemi zorunlu sağlık sigortası sisteminin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

Şu anda, bir elektronik sağlık kayıt sisteminin geliştirilmesi yeni başlamıştır, bu nedenle etkinliğini ve 

İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi için Devlet Programında belirlenen sağlık sektörünün 

görevlerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için henüz çok erkendir. 

Cumhuriyette ayrıca, organizasyonel ve tıbbi teşhis teknolojileri, ilaçlar, tıbbi ekipman dahil tıbbi 

ürünler dahil olmak üzere yenilikçi tıbbi gelişmeleri tanıtmak için çalışmalar devam etmektedir.” 

Hem kamu hem de özel sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek için hala 

sistematik bir yaklaşım ve hasta güvenliğini izlemek için hiçbir mekanizma yoktur. Aynı zamanda, 

cumhuriyetteki nüfusa yönelik tıbbi bakımın kalitesini iyileştirmek amacıyla, gönüllü olarak ulusal 

klinik kılavuzların getirilmesi için ortak çabalar sarf edilmektedir. Şu anda, kanıta dayalı tıp ilkeleri, 

ulusal klinik kılavuzların geliştirilmesine yönelik tek resmi yaklaşımdır. 2018 yılına kadar, 27'si Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylanmış, belirli hastalıkların yönetimine yönelik 30 klinik kılavuz zaten 

geliştirilmiştir. Bu kılavuzlar, temel sağlık hizmetleri tarafından büyük ölçüde önlenebilir hastalıkların 

yanı sıra nüfusun sağlığı üzerinde en ciddi etkiye sahip olan hastalıkların yönetimini ele almaktadır. 
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Halihazırda, tıp çalışanlarının bu klinik kılavuzların pratikte uygulanması konusunda eğitim süreci 

devam etmektedir; ayrıca mezuniyet sonrası tıp müfredatlarının bu rehberlerin içeriğine ve kanıta dayalı 

tıp ilkelerine uygun hale getirilmesi için revize edilmeye çalışılmaktadır. 

Analiz, Azerbaycan sağlık sisteminde stratejik kararların alınmasını kolaylaştırmak için yürütülen tıbbi 

teknolojilerin (ilaçlar, tıbbi cihazlar ve cihazlar, tıbbi bakımın sağlanmasını organize etmeye ve 

desteklemeye yönelik prosedürler ve sistemler dahil) değerlendirilmesine dahil olan özel organların 

bulunmadığını gösterdi, ve devam eden değerlendirmeler bu kararların alınması sürecini etkilemez. 

Bununla birlikte, klinik ve maliyet etkinliğini sağlamak için tasarlanmış ulusal klinik protokoller 

geliştirilmiştir. 

Tıbbi verilerin güvenilirliğini artırma görevi, öncelikli ulusal sağlık programlarının (özellikle annelerin 

ve çocukların korunmasına yönelik programları içeren) geliştirilmesinde anahtar olarak kabul edildi. Bu 

bağlamda, Sağlık Bakanlığı hayati istatistiklerin ve mortalite verilerinin kalitesini iyileştirmek için 

sürekli çaba sarf etmektedir. 

Kanaatimizce, bu durumu düzeltmeye yönelik görevler, diğer planlanmış faaliyetlerle birlikte, 

geliştirilmekte olan Ulusal Entegre Sağlık Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik Konsepte 

yansıtılmalıdır. 

Diğer reform projelerine ek olarak, cumhuriyetin sağlık sistemindeki nüfusa sağlanan tıbbi bakımın 

kalitesini artırmak için bir araç olarak doktorların zorunlu sertifikalandırılması için bir prosedür 

getirilmesi planlanmaktadır. 

Sağlık kurumlarının sıhhi ve hijyenik durumunu kontrol etme ve gerekirse dezenfeksiyon için kapatma 

hakkına sahip olan sıhhi ve epidemiyolojik gözetim organları sistemi, güvenlik normlarına ve 

standartlarına ve enfeksiyon kontrolü konularına uygunluğu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, ilgili 

norm ve standartlara uyulmaması durumunda bir sağlık kurumuna para cezası da verebilirler. 2009'dan 

beri ülke, kişi başına düşen optimal sayıda sağlık kurumu ve sağlık çalışanı için standartlar geliştiriyor. 

4. SONUÇ 

Cumhuriyetin sağlık sisteminin yenilikçi potansiyelini artırma sorunlarının araştırılması sonucunda 

yazar aşağıdaki sonuçlara varmıştır: 

1. Yerli sağlık hizmetlerinin tıbbi bakım açısından gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması için gerekli bir 

koşul, yenilikçi yönetim teknolojilerinin bu alana hızla yayılmasının sağlanmasıdır. Makalede yapılan 

analizin gösterdiği gibi, sosyo-ekonomik reformlar döneminde Azerbaycan'ın sağlık hizmetlerinde 

yenilikçi faaliyetlerin geliştirilmesi için bazı çalışmalar yapıldı, çünkü bu, devlet politikasının stratejik 

hedeflerinden biridir. Ülke genelinde ilçe hizmetlerinin güçlendirilmesiyle birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin mevcudiyeti ve kalitesi artırıldı, bireysel nedenlerden kaynaklanan ölümlerin 

azaltılmasına yönelik göstergeler iyileştirildi, tıbbi bakım sistemini yeniden yapılandırmak ve 

verimliliğini artırmak için bir dizi önlem uygulandı, ve zorunlu sağlık sigortası sisteminde 2020 yılında 

uygulanmaya yönelik hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda, modern ve yenilikçi bir ekonomik 

büyüme modeline geçiş yapan Azerbaycan'da, sağlık hizmetlerinde yapısal dengesizliklerin ortadan 

kaldırılması yavaştır ve sağlık hizmetlerinde kabul edilemez derecede düşük düzeyde yenilikçi faaliyet 

devam etmektedir. 

2. Sağlık hizmetlerinde yenilikçi yönetimin temel sorunlarının tıp biliminin gelişimi, eğitim, 

standardizasyon, bilişim açısından ortadan kaldırılması, önemli kaynak ve zaman maliyetleri gerektirir. 

Yetersiz finansman, etkili yenilikçi projelerin uygulanmasını engellemekte ve böylece sağlık 

hizmetlerinde genel yenilikçi faaliyet düzeyini azaltmaktadır. Yenilikçi teknolojilere özel yatırım 

olasılığına gelince, bir yandan yetersiz bilgi desteği ve diğer yandan açık devlet garantilerinin olmaması 

ile sınırlıdır. Ayrıca tıp bilimi ile iş dünyası arasında yakın, kalıcı ve verimli ilişkiler henüz 

kurulmamıştır. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

562 

 

3. Yenilikçi potansiyeli artırma açısından sağlık sisteminin geliştirilmesi için öncelikli alanlar: 

- Bu alanda piyasa ilişkilerinin geliştirilmesi, tıbbi bakım sağlanmasında rekabetin aktif olarak teşvik 

edilmesi. 

- Sağlık hizmetlerinde yönetim teknolojilerinin geliştirilmesinde yeniliğin tüm yönlerini düzenleyen 

yasal çerçevenin iyileştirilmesi. 

- yenilikçi yönetim teknolojileri alanında kurumsal altyapının geliştirilmesi. 

- hastalıklar için tıbbi bakım sağlanması için bir standartlar sisteminin geliştirilmesi, bu standartları 

karşılamak için gerekli maliyetlerle fon miktarının optimizasyonu. 

- Sağlık hizmetlerinin finansmanına ilişkin sigorta ilkelerinin geliştirilmesi. Zorunlu sağlık sigortası için 

prim tahsilatının düzenlenmesi için yasal temelin 1999 yılında Sağlık Sigortası Kanunu ile oluşturulmuş 

olmasına rağmen, şimdiye kadar zorunlu sağlık sigortası sistemi, cumhuriyetteki ana sağlık finansmanı 

reformlarının bir unsuru olarak, tanıtılmamıştır. 

- Devlet ve nüfusun belirli grupları tarafından tıbbi bakımın yasal ortak finansmanına ilişkin yeni 

araçların tanıtılması (örneğin, mevcut devlet garantilerine dahil olmayan yenilikçi tıbbi teknolojilere 

dayalı tıbbi bakım türleri için varlıklı hastalara yapılan katkı payı ödemeleri). 

- sağlık sektöründeki en son yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının temelleri 

konusunda yönetim personelinin eğitimi. 

4. Sağlık hizmetlerinde yeni yönetim teknolojilerinin, bilimin ve inovasyonun geliştirilmesi için teşvik 

edici ve altyapısal destekle ilgili yeni hedefler tam olarak uygulanmamaktadır. Mevzuat ve düzenleyici 

destekleri kusurludur, ayrıca gecikmiştir veya süresiz olarak ertelenmiştir. Tıbbi bakımın 

organizasyonunda, finansman mekanizmalarındaki yeniliklerin uygulanmasında ve hem yeni ekonomik 

duruma hem de bu alanın gelişiminin uzun vadeli hedeflerine karşılık gelen diğer optimizasyon 

önlemlerinde önemli değişikliklere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, sağlık sektörünü iyileştirmenin bir 

sonraki adımı, sağlık hizmetlerinin yenilikçi gelişim sorunlarını çözebilen ve nihayetinde verimliliğini 

artırmaya yardımcı olan, yönetim alanında ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

olmalıdır. 
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ÇOKKÜLTÜRLÜ ÖĞRENME UYGULAMALARI SIKLIĞINA İLİŞKİN 

ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNİN YORDAYICI ROLÜ 

İzzettin AYDOĞAN 

Dr., Milli Eğitim Bakanlığı 

ayd.izzet@gmail.com 

Orcid ID:0000-0002-5908-1285 

Özet 

Araştırmada, bazı öğretmen özelliklerinin okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları 

sıklığına ilişkin yordayıcı rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, PISA 2018 

programı Türkiye örneklemini oluşturan 186 okul arasında yer alan 182 okulda görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri okul yöneticilerinin cevapladığı maddeleri içeren PISA 2018 okul formu 

aracılığıyla elde edilmiştir. Yol modeli oluşturularak çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığını yordayan 

öğretmen özelliklerinin yordayıcı rolü araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre okullarda uygulanan çokkültürlü 

öğrenme uygulamaları sıklığına ilişkin, görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılım oranı 

ve lisansüstü eğitimden mezun olma oranlarının yordayıcı rolü olmadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde okullarda 

görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılım oranı ve lisansüstü eğitimden mezun olma 

oranlarının öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin eğilimlerini istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordamamaktadır. 

Ancak okullarda görev yapan öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin pozitif eğilimleri uygulanan çokkültürlü 

öğrenme uygulamaları sıklığını olumlu yönde yordamaktadır. Bu durum çokkültürlü öğrenme uygulamaları 

sıklığındaki değişkenliğin %13’ünü açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, öğrenme uygulamaları, öğretmen özellikleri, yol analizi 

THE PREDICTIVE ROLE OF TEACHER CHARACTERISTICS 

ON THE FREQUENCY OF MULTICULTURAL LEARNING 

PRACTICES 

Abstract 

In the study, it was aimed to determine the predictive role of some teacher characteristics on the frequency 

of multicultural learning practices carried out in schools. The study group of the current research is comprised of 

teachers working in 182 schools among the 186 schools that made up the PISA 2018 program Turkey sample. The 

data of the study were collected by using the PISA 2018 school questionnaire, which includes the items answered 

by school administrators. The predictive role of teacher characteristics, which predicted the frequency of 

multicultural learning practices, was investigated by creating a path model. According to the results, it is 

understood that the rate of participation of teachers in professional development programs and the rate of 

graduation from graduate programs do not have a predictive role on the frequency of multicultural learning 

practices carried out in schools. Similarly, the rate of participation in professional development programs and the 

rate of holding a graduate degree do not statistically significantly predict teachers’ tendencies towards 

multiculturalism. However, positive tendencies of teachers working in schools towards multiculturalism positively 

predict their frequency of conducting multicultural learning practices. This explains 13% of the variance in the 

frequency of multicultural learning practices. 

Keywords: Multiculturalism, learning practices, teacher characteristics, path analysis 

1. GİRİŞ 

Çokkültürlülük; farklı ırk, etnik yapı, dil, cinsiyet, yaş, engelli olma, sosyal sınıf, dinsel yönelim 

ve diğer kültürel boyutların ayrıştırılmadan, hoşgörü ve saygı çerçevesinde karşılık bulmasıdır (Glazer 

1997, Hollinger 1995). Çokkültürlülük öğrenme, vicdan, din, konuşma gibi liberal demokratik hakların 

sağlanmasının yanı sıra kültürel çeşitliliğin var olması adına kültürel grupların barındırılması ve 

desteklenmesi doktrinidir. Toplumları oluşturan kültürel grupların toplumun diğer tüm bileşenleri gibi 

devlet politikalarından eşit ölçüde faydalanmaları söz konudur. Çokkültürlülük anlayışında azınlık 

mailto:ayd.izzet@gmail.com
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grupların çoğunluk grupların sahip olduğu hak ve özgürlüklerden en az onlar kadar yararlanması 

gerektiği görüşü savunulmaktadır (De Vries, 2020).  

Çok kültürlü anlayışta toplumdaki azınlık grupların politik hak ve beklentilerinden biri eğitim 

hakkı olmaktadır. Kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında eğitimin rolü dikkate alındığında 

toplumlar kendi kültürlerini yeni jenerasyonlara aktarmak adına kültürlerini yansıtan eğitim içeriklerine 

ihtiyaç duymaktadırlar (Karaca, 2018). Çokkültürlü eğitim, eğitim ortamlarında tüm öğrenciler için eşit 

öğrenme fırsatı sunulan, kültürel çeşitliliğinin içeriklere yansıtıldığı eğitsel bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır (Banks, 1993). National Association for Multicultural Education (NAME, 2014) 

çokkültürlü eğitimi özgürlük, hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkelerine dayandırarak öğrencilerin 

toplumsal değerlerinin gelişmesinde eğitimin önemli bir rol üstlendiğini savunmaktadır. Eğitim 

programlarının farklı kültürel değerleri benimseyen, ayrımcılığı yasaklayan, öğrencileri eşit şekilde 

aktive eden, bilgi ve becerilerini destekleyen, eleştirel bakış açısı kazandıran özellikte olması 

çokkültürlü eğitim açısından önem arz etmektedir (NAME, 2014). 

Çokkültürlü eğitimin ilkelerine uygun şekilde yürütülmesinin koşullarından biri kuşkusuz ki 

öğretmenlerin tutum ve yeterlikleri olmaktadır. Öğretmenlerin farklı kültürlere duyarlılık derecesi okul 

kültüründeki çokkültürlü bakış açısını şekillendirmektedir. Başbay ve Bektaş (2009) öğretmenlerin 

kendi kültürlerinin ve kültürel önyargılarının farkında olmaları, farklı kültürlerin hassasiyetlerini 

bilmeleri ve kültürlere duyarlı öğretim içerikleri geliştirmelerinin çokkültürlülük anlamında 

öğretmenlerden beklenen özellikler olarak ifade etmektedir. Villegas ve Lucas (2002) ise öğretmenlerin 

kültürel duyarlılığını; sosyokültürel açıdan farkındalık, farklılıkları sorun olarak görmemek, okulların 

öğrencilere zenginlik ve çeşitlilik katması gerektiğini benimsemek, öğrencilerin bilgiyi 

şekillendirmesinde yardımcı olmak, öğrencileri tanımak ve öğrenci öğrenmelerini tasarlamak olarak 

açıklamaktadır.  

Emler ve diğerleri (1987) ise okul kültüründeki muhtemel en önemli örgütsel rolün 

öğretmenlerde olduğunu savunmaktadır. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimler, öğretmenleri 

öğrenciler için rol model kılmakta ve merkezi konuma yerleştirmektedir (Tatar, 1998). Okula yeni gelen 

öğrencilerin de odağında olan ilk figür yine öğretmenler olmaktadır. Öğretmenler; bakış açıları, 

öğrencilere karşı tutumları, hoşgörü, saygı gibi anlayışları ile okul kültürünün şekillenmesinde önemli 

unsur olmaktadırlar (Horenczyk, & Tatar, 2002). Bu doğrultuda okullarda gerçekleşen uygulama ve 

etkinliklerde öğretmenlerin rolünün kaçılmaz olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla okul kültürlerinin 

şekillenmesinde önemli derecede payı olan öğretmen özelliklerinin çok kültürlü öğrenme 

uygulamalarındaki rolü araştırmadaki odak nokta olmaktadır. Araştırmayla öğretmenlerin sahip olduğu 

bir takım özelliklerin okullarda uygulanan çok kültürlü öğrenme uygulamalarının hangi sıklıkta 

gerçekleştirildiğini nasıl yordadığı incelenmiştir. Araştırmada, “Öğretmenlerin sahip olduğu özellikler 

görev yaptıkları okullardaki çokkültürlü öğrenme uygulaması sıklığını nasıl yordamaktadır?” sorusuna 

cevap aranmıştır. Böylece okullarda çok kültürlü öğrenme uygulamalarının gerçekleşmesinde okul 

kültürünü şekillendiren öğretmenlerin sahip olduğu farklı özelliklerin önem derecesinin açıklanması 

planlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Çokkültürlü öğrenme uygulamalarının sıklık derecesini yordayan öğretmen özelliklerinin 

araştırıldığı bu çalışma korelasyonel (ilişkisel) bir araştırma olmaktadır. Korelasyonel araştırmalar, iki 

değişken arasındaki ilişkiden hareketle biri üzerinden diğerinin yordandığı araştırma türleridir (Fraenkel 

ve Wallen, 2006). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu PISA 2018 programı Türkiye örneklemini oluşturan 186 okul 

içerisinde yer alan 182 okulda görev alan öğretmenler oluşturmuştur. Okullarda görev yapan 

öğretmenlere ilişkin özellikler okul bazlı değerlendirilmiş olup öğretmenlerin çok kültürlülük anlamında 

okul kültüründeki rolü dikkate alınmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin 24’ü (% 13.2) özel, 
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158’i (% 86.8) devlet okulunda; 77’si (% 42.3) anadolu lisesi, 26’sı (% 14.3) anadolu imam hatip lisesi, 

54’ü (% 29.7) meslek ve teknik lise, 12’si (% 6.6) fen ve sosyal bilimler lisesi, 13’ü (% 7.1) diğer 

okullarda görev yapmaktadır. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri PISA 2018 uygulamasında kullanılan okul formu (school questionnare) 

aracılığıyla elde edilmiştir. Bu forma yer alan maddeler okul yöneticileri tarafından yanıtlanmış olup 

okulun fiziki, sosyal, akademik vb. özelliklerine ilişkin veriler içermektedir. Bu formda yer alan 

çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığı (Uyg_sık), okul öğretmenlerinin mesleki gelişim 

programlarına katılma yüzdesi (Mes_gel), lisansüstü mezuniyet yüzdesi (L_ustu) ve çokkültürlülüğe 

ilişkin eğilimlerini yansıtan profil (O_profil) araştırmanın değişkenlerini oluşturmuştur. Uyg_sık 

değişkeni, okullarda gerçekleştirilen çokkültürlü öğrenme uygulamalarına ilişkin sıklık miktarını; 

Mes_gel değişkeni, okullarda görev yapan öğretmenlerin yüzde kaçının mesleki gelişim programlarına 

katılım sağladığını işaret etmektedir. L_ustu değişkeni, okullarda görev yapan öğretmenlerin yüzde 

kaçının lisansüstü eğitim mezunu olduğunu ve O_profil değişkeni, okul yöneticilerine göre 

öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin eğilimlerini yansıtan profili ifade etmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan analiz yöntemlerinin sayıtlılarının test edilmesi sonucunda, 186 okul 

verisine ilişkin araştırma değişkenlerine yönelik kayıp veri, uç değer, doğrusallık, homojenlik, çoklu 

bağlantı ve normallik tespiti işlemleri uygulanmıştır. Değişkenlere yönelik 1 ile 4 (< %5 ve raslantısal) 

arasındaki kayıp veriye ortalama değer atanmış ve dört uç değer veri grubundan silinmiştir. Doğrusallık, 

varyans homojenliği, çoklu bağlantı ve normallik sayıtlıları (Kurtosis ≤│1.5│; Skewnes ≤│1.5│) ise 

sağlanmıştır. Araştırmaya 182 okulda görev yapan öğretmen verisi ile devam edilmiştir. 

O_profil değişkeni dört maddelik ölçeğin toplam puanı olarak kullanılmış olup ölçek yapısının 

sağlandığını test etmek üzere öncelikle açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmış ve tek faktörlü 

yapının sağlandığı anlaşılmıştır. Bu yapının veriye uyum sağlayıp sağlamadığı doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) aracılığıyla test edilmiş ve faktör yapısının doğruluğu desteklenmiştir. Daha sonra yol modeli 

oluşturularak çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığını yordayan öğretmen özelliklerinin yordayıcı 

rolü yol analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz işlemleri SPSS ve Mplus programları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

3. BULGULAR ve YORUM 

O_profil değişkenini oluşturan ölçek yapısının araştırılmasında uygulanan AFA yöntemi için 

uygunluk değerlerinin (KMO=.81; Barlett, p<.05) ve analiz sonucunda faktör yükleri .74 ile .88 arasında 

değişen tek faktörlü yapının sağlandığı anlaşılmıştır. Sonrasında uygulanan DFA yöntemi ile faktör 

yapısı doğrulanmıştır (X2/sd=2.23, p>.05; RMSEA=.08; CFI=.99; TLI=.98, SRMR=.02). Maddelere 

verilen yanıtların güvenirliğine ilişkin hesaplanan Cronbach alfa değeri ise .87 olarak saptanmıştır. 

Çokkültürlü öğrenme uygulamalarının sıklık derecesini yordayan öğretmen özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla analiz edilen yol modeline ilişkin model uyum metrik değerleri Tablo 1 ile sunulmuştur.  

Tablo 1. Yol Modeline İlişkin Uyum Metrikleri Değerleri 

Uyum İndeksi  İyi Uyum  Kabul Edilebilir  
Model 

Değerleri  

X2  p >.05  p >.05  p <.05  

X2/Sd  0 ≤ X2/Sd ≤ 2  2 ≤ X2/Sd ≤ 5  5.24 

RMSEA  0 ≤ RMSEA ≤ .05  .05 ≤ RMSEA ≤ .1  .00 

TLI  .95 ≤ TLI ≤ 1  .90 ≤ TLI ≤ .95  1 

CFI  .95 ≤ CFI ≤ 1  .90 ≤ CFI ≤ .95  1 
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SRMR  0 ≤ SRMR ≤ .05  .05 ≤ SRMR ≤ .1  .00 

 

Tablo 1 ile sunulan değerler oluşturulan yol modelinin veriyle sağladığı uyum düzeyinin hangi 

değerlere göre yorumlanacağını ve model için kestirilen metrik değerleri ifade etmektedir. Anlaşıldığı 

üzere araştırmada oluşturulan yol modeli için hesaplanan metrik değerlerinin model veri uyumunun 

kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Modele ait standartlaştırılmamış değerlere ilişkin yol 

diyagramı Şekil 1; kestirilen parametrelere ilişkin standartlaştırılmamış değerler ise Tablo 2 ile 

sunulmuştur.  

 

Şekil 1. Yol Diyagramı  

Tablo 2. Yol Modeline İlişkin Standartlaştırılmamış Yol Katsayıları 

Yordayıcı  

Değişkenler 

  Yordanan Değişkenler 

O_profil Uyg_sık 

Doğrudan Dolaylı Toplam Doğrudan Dolaylı Toplam 

O_profil 
   

.389* 
 

.389* 

Mes_gel .005 
 

.005 .006 .394 .400 

L_ustu .000   .000 .014 .389 .403 

*p<.05 

Yol analizine yönelik standartlaştırılmamış değerlere ilişkin Şekil 1 ve Tablo 2 incelendiğinde 

doğrudan etkiler yönüyle, Mes_gel değişkeni ile O_profil değişkeni arasındaki yol katsayısı .005 

(p>.05); L_ustu değişkeni ile O_profil değişkeni arasındaki yol katsayısı .00 (p>.05) olarak 

kestirilmiştir. Mes_gel değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki yol katsayısı .006 (p>.05); L_ustu 

değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki yol katsayısı .014 (p>.05); O_profil değişkeni ile Uyg_sık 

değişkeni arasındaki yol katsayısı .389 (p<.05) olarak saptanmıştır.  

Dolaylı etkiler yönüyle, Mes_gel değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki kestirim değeri 

.394 (p>.05); L_ustu değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki kestirim değeri .389 (p>.05) olarak 

belirlenmiştir. Toplam etkiler yönüyle ise, Mes_gel değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki kestirim 

değeri .400 (p>.05); L_ustu değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki kestirim değeri .403 (p>.05); 

O_profil değişkeni ile Uyg_sık değişkeni arasındaki kestirim değeri .389 (p<.05) olarak saptanmıştır. 

Bu durumda istatistiksel olarak anlamlı olan tek ilişki O_profil ile Uyg_sık değişkenleri arasında olup 
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O_profil değişkenindeki 1 birimlik artış Uyg_sık değişkeninde .389 birimlik artışa yol açtığı 

anlaşılmaktadır. Uyg_sık değişkeni için açıklanan varyans değerinin .13 (p<.05) olduğu gözlenmektedir. 

4. SONUÇ 

Araştırmanın bulgularına göre ulaşılan sonuçlar incelendiğinde okullarda uygulanan 

çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığına ilişkin, görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim 

programlarına katılım oranı ve lisansüstü eğitimden mezun olma oranlarının yordayıcı rolü olmadığı 

anlaşılmaktadır. Benzer şekilde okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına 

katılım oranı ve lisansüstü eğitimden mezun olma oranlarının öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin 

eğilimlerini istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordamamaktadır. Ancak okullarda görev yapan 

öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin pozitif eğilimleri uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları 

sıklığını olumlu yönde yordamaktadır. Öğretmenlerin çokkültürlülüğe ilişkin eğilimleri çokkültürlü 

öğrenme uygulamaları sıklığındaki değişkenliğin %13’ünü açıklamaktadır.  

Okul yönetimlerinin öğretmenlere yönelik gerçekleştirecekleri çokkültürlülük alanındaki 

bilinçlendirme ve hoşgörü çalışmaları, etkinlik, seminer gibi uygulamaların öğretmenlerin 

çökkültürlülüğe ilişkin eğilimlerini olumlu yordayacağı düşünülmektedir. Bu tür uygulamaların 

öğretmen hizmet içi uygulama ve programlarına dahil edilmesi önerilmektedir.  
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ÇOKKÜLTÜRLÜ ÖĞRENME UYGULAMALARI SIKLIĞININ 

OKUL ÖZELLİKLERİ YÖNÜYLE İNCELENMESİ: PISA 2018 
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Özet 

Araştırmada, okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının bazı okul özelliklerine 

göre nasıl farklılaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini PISA 2018 programı Türkiye 

örneklemini oluşturan 186 okul oluşturmaktadır. Araştırmada okullara ilişkin veriler kullanılmış olup araştırmanın 

verileri okul yöneticilerinin cevapladığı maddeleri içeren PISA 2018 okul formu aracılığıyla elde edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan 186 okul verisine ilişkin bağımsız değişkenlerin düzeylerine ilişkin doğrusallık, varyans 

homejenliği, normallik gibi sayıtlıların karşılandığı gözlenmektedir. Bu nedenle her bir alt problem için grup 

ortalamalarının karşılaştırılması esas alınarak ilişkisiz örneklemler t ve ANOVA testleri aracılığıyla analiz 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları 

sıklığında; okul türü, okulun bulunduğu yerleşkenin nüfus büyüklüğü ve okulun devlet ya da özel okul olmasının 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya yol açmadığı anlaşılmaktadır. PISA 2018 Türkiye örneklemi dikkate 

alındığında bu durum, Türkiye’deki devlet ya da özel, büyük ya da küçük nüfuslu yerleşkede yer alan her türden 

okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamalarının benzer sıklıkta gerçekleştiği anlamına gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, öğrenme uygulamaları, okul özellikleri, parametrik testler 

EXAMINATION OF THE FREQUENCY OF MULTICULTURAL 

LEARNING PRACTICES IN RELATION TO SCHOOL 

CHARACTERISTICS: THE CASE OF PISA 2018 TURKEY  

Abstract 

In the current study, it was aimed to determine how the frequency of multicultural learning practices 

carried out in schools varies depending on some school characteristics. The study sample of the current research 

is comprised of 186 schools that made up the Turkey sample of the PISA 2018 program. In the study, the data 

about the schools were used and the data of the study were collected through the PISA 2018 school questionnaire, 

which includes the items answered by school administrators. It is observed that the assumptions such as the 

linearity, homogeneity of variance and normality for the levels of the independent variables related to the 186 

school data used in the study were satisfied. For this reason, analysis processes were carried out by using 

independent samples t and ANOVA tests on the basis of the comparison of group means for each sub-problem. 

According to the results, it was concluded that there is no statistically significant difference in the frequency of 

multicultural learning practices carried out in schools depending on the type of school, the population of the district 

where the school is located, and whether the school is a public or private school. Considering the PISA 2018 

Turkey sample, this means that multicultural learning practices carried out in schools of all types in Turkey, 

whether public or private, whether located in crowded places or not, occur at a similar frequency. 

Keywords: Multiculturalism, learning practices, school characteristics, parametric tests 

1. GİRİŞ 

Çokkültürlülük en nesnel tarifiyle, farklı etnik kimliklere sahip toplumların bir arada, 

varlıklarını kabul ederek, çatışma ortamından uzak, yönetildikleri sınırlar içerisinde tüm politik 

imkanlardan eşit ölçüde faydalanmayı esas alan bir anlayıştır. Kültürel çeşitliliği ve çoğunluğu temsil 

eden bir kavramdır (Eldering, 1996). Çok kültürlülükte, farklı kültürel dokulara sahip insanlar arasında 
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gerek etik gerekse yasal anlamda cinsiyet, ırk, kimlik, renk, engel durumu, dil, din, anane gibi 

farklılıkların benimsenmesi ve hoşgörüyle karşılanması söz konudur. 

 Farklı kültürlerin oluşturduğu çok kültürlü toplumları bir zenginlik emaresi olarak 

değerlendirmek önem arz etmektedir. Çünkü bir arada yaşayan toplumların etkileşim içerisinde olduğu 

ve bu etkileşimin etkisiyle tarih boyunca birbirlerini değiştirdikleri, geliştirdikleri, ortak bir birliktelik 

ürettikleri, paydaş bir yaşam tarzı keşfettikleri gözlenmektedir (Fokin vd., 2017). Parekh (2002), 

çokkültürlülüğü insanların kültürel anlamda iç içe olduğu, kültürel çeşitlilik, iletişim ve diyalogun 

kaçınılmaz bir olgu olduğu ve kültürler arası iç çoğunluğun söz konusu olduğu bir betimlemeyle ifade 

etmektedir.  

 Küreselleşme, savaş ve kaos durumları, ekonomik, siyasi vb. nedenlere bağlı olarak 

gerçekleşen göç durumları uluslar arası nüfus hareketlerine sebep olmakta ve çok uluslu devlet 

yapılarının oluşmasında etkili olmaktadır. Diğer taraftan toplumların doğal kozmopolit yapılarının da 

çok kültürlü dokular oluşturdukları gözlenmektedir. Bu durumlar devletleri eğitim, siyaset, ekonomi, 

inanç, adalet vb. sistemlerinde çok kültürlü anlayışı esas alan entegre oluşumlara itmektedir. Örneğin 

1948 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

ilkelerinin eğitim sistemlerine adapte edilmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varılmıştır. 1994 

yılında İspanya’da bir araya gelen 92 devlet ve 25 uluslararası kuruluş temsilcileri, özel eğitim 

gereksinimli çocuklar öncelikli olmak üzere kapsayıcı eğitim (herkesi kapsayan eğitim) anlayışı 

çerçevesinde okulların tüm çocuklara hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini kabul eden 

Salamanca Bildirgesi’ni kabul etmişlerdir (Dede, 1996). Zamanla çokkültürlü eğitimin ileri aşaması 

olarak tüm bireylerin eğitime ulaşması gerektiği anlayışına dayanan kapsayıcı eğitim kavramı 

şekillenmiştir. UNESCO (2009) kapsayıcı eğitimi ilkesel anlamda; eğitime erişimin eşit ölçüde olması, 

eğitim sistem ve yürütücülerinin sosyal ve bireysel farklılıklara saygı duyması ve beklenti ve 

ihtiyaçlarına karşılık vermesi, ilgili ve ilişkili olan diğer paydaşların koordine içinde olması şeklinde 

tanımlamıştır. 

Türkiye’de kapsayıcı eğitim ile ilgili olarak başlangıçta kısmi ve geçici olan ancak daha sonra 

yerleşik özellik kazanan ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi 2011 yılı öncesi ve sonrası olarak 

değerlendirilmektedir (Şimşek ve Kula, 2018). 2011 tarihi itibariyle göçmen ve mültecilere yönelik, 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genelgesi (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2010), Geçici Koruma Altında 

Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi (MEB, 2017), Geçici 

Koruma Yönetmeliği (MEB, 2014), Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun 

Desteklenmesi Projesi (PICTES) (MEB, 2016) gibi düzenlemeler dikkat çekmektedir.  

Bu araştırmayla Türkiye’de gerçekleşen çok kültürlü öğrenme uygulamaları hedef alınmıştır. 

Global dünya düzenin son zamanlardaki sonuçları eşliğinde, kamusal ve özel alanlar arasında süregelen 

etkileşim dikkate alınarak, çok kültürlü öğrenme uygulamalarının okul özellikleri yönüyle değişkenliği 

incelenmiştir. Elberg’in (1993) ifade ettiği üzere okulların öğrencileri gelecekteki rollerine hazırlama 

işlevinin yanı sıra kültürel değerlerin öğrenci ve aile yapılarına aktarılması gibi bir misyonu söz 

konusudur. Bu bağlamda PISA 2018 Türkiye örneklemi verileri referans alınarak okullarda uygulanan 

çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının bazı okul özelliklerine göre nasıl farklılaştığının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmayla, “Türkiye’deki onbeş yaş grubu öğrencilerin öğrenim gördüğü 

okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığı okul özelliklerine göre farklılaşmakta 

mıdır?”, sorusuna cevap aranmış olup çözümlenmek üzere oluşturulan alt problemler aşağıda 

sıralanmıştır: 

1. Okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığı okul şekline göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2. Okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığı okul türüne göre 

farklılaşmakta mıdır? 

3. Okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığı okul yerleşkesinin 

nüfusuna göre farklılaşmakta mıdır? 
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Bu çözümlemelerle okullarda yürütülen çokkültürlü öğrenme uygulamalarının okul özellikleri 

yönüyle değişkenlik gösterip göstermediğinin belirlenmesi planlanmaktadır. 

2. YÖNTEM 

Araştırma Türü 
Çalışmada çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının okul özelliklerine göre farklılaşma 

durumunun belirlenmesi amaçlandığından betimsel bir araştırma olmaktadır. Betimsel araştırmalar, 

belirli bir durum ya da gruba ilişkin özelliklerin açıklanması, belirlenmesi ya da ortaya konması 

amacıyla yapılan araştırmalardır (Dulock, 1993).  

Araştırma Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın örneklemini PISA 2018 programı Türkiye örneklemini oluşturan 186 okul 

oluşturmaktadır. PISA 2018 uygulamasına İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’deki 

bölgelerde yer alan okul özelliklerine göre tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 186 okuldan rastgele 

seçilen 6890 onbeş yaş grubu öğrenci katılmıştır (MEB, 2019). Dolayısıyla araştırmanın evreni onbeş 

yaş grubu öğrencilerin öğrenim gördüğü Türkiye’deki okullar olmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada PISA 2018 Türkiye örneklemini oluşturan okullara ilişkin veriler kullanılmış olup 

araştırmanın verileri okul yöneticilerinin cevapladığı maddeleri içeren PISA 2018 okul formu (school 

questionnaire) aracılığıyla elde edilmiştir. Bu formda yer alan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığı 

(Uyg_sık), araştırmanın bağımlı değişkenini; okul türü (O_turu), okul şekli (O_sekli) ve okul yerleşkesi 

nüfusu (O_yeri) ise araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmuştur. Uyg_sık değişkeni, okullarda 

gerçekleştirilen çokkültürlü öğrenme uygulamalarına ilişkin sıklık miktarını; O_turu değişkeni, okulun 

hangi türde olduğunu (anadolu, fen, imam hatip vs.); O_sekli değişkeni, okulun devlet ya da özel okul 

olduğunu ve O_yeri değişkeni, okulun bulunduğu yerleşim yerinin nüfus büyüklüğünü ifade etmektedir.  

Verilerin Analizi 
Araştırmanın bağımsız değişkenleri olan O_turu, O_sekli ve O_yeri değişkenleri kayıp veri 

içermeyip bağımlı değişken olan Uyg_sık değişkenine yönelik 1 ile 4 (< %5 ve raslantısal) arasındaki 

kayıp veriye ortalama değer atanmıştır. Yapılan uç değer analizi sonucunda her hangi bir uç değer 

saptanmamış olup değişkenlerin düzeylerine yönelik varyans homojenliğinin ve normallik sayıtlısının 

(Kurtosis ≤│1.5│; Skewnes ≤│1.5│) sağlandığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda grup ortalamalarının 

karşılaştırılması amacıyla birinci alt problemin çözümlenmesinde ilişkisiz örneklemler t testi; ikinci ve 

üçüncü alt problemlerin çözümlenmesinde ilişkisiz örneklemler iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır. 

Analiz işlemleri SPSS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

3. BULGULAR ve YORUM 

Okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının okul özelliklerine göre 

farklılaşmasının incelendiği araştırmanın birinci alt problemi olan “Okullarda uygulanan çokkültürlü 

öğrenme uygulamaları sıklığı okul şekline göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aramak üzere 

gerçekleştirilen çözümlemeler sonucunda ulaşılan betimsel özellikler Tablo 1 ile sunulmuştur. Okul 

türlerine göre farklılaşmanın test edildiği ilişkisiz örneklemler t testi sonuçları ise Tablo 2 ile 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğrenme Uygulamaları Sıklığının Okul Şekline İlişkin Betimsel Değerleri 

Okul Şekli N Min. Maks. Ortalama 

S. 

Sapma 

 Devlet 162 0 10 5.64 2.45 

 Özel 24 0 9 5 2.96 

Tablo 2. Okul Şekline Göre Farklılaşmaya İlişkin T-Testi Sonuçları 
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Okul Şekli N 

Ortalam

a 

S. 

Sapma Sd t 

p 

 
Devlet 162 5.64 2.45 184 

1

.155 

.

25 

 Özel 24 5 2.96      

 

Tablo 2 incelendiğinde, çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının devlet ve özel okul olmak 

üzere okul şekline göre farklılaşma durumunun araştırılması amacıyla oluşturulan birinci alt problemin 

çözümlenmesinde kullanılan ilişkisiz örneklemler t testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmanın olmadığını göstermektedir (t=1.155, p>.05). 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları 

sıklığı okul türüne göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aramak üzere gerçekleştirilen 

çözümlemeler sonucunda ulaşılan betimsel özellikler Tablo 3 ile sunulmuştur. Okul türleri ve okulun 

bulunduğu yerleşim yeri büyüklüğüne göre farklılaşmanın test edildiği ilişkisiz örneklemler iki faktörlü 

ANOVA testi sonuçları ise Tablo 4 ile sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğrenme Uygulamaları Sıklığının Okul Türüne İlişkin Betimsel Değerleri 

Okul Türü N Min. Maks. Ortalama 

S. 

Sapma 

 Anadolu Lisesi 78 0 10 5.29 2.75 

 

A. İmam Hatip 26 1 9 5.58 1.92 

Mesleki ve Teknik 56 0 9 5.7 2.29 

Fen ve Sosyal Bilimler 12 0 9 6.33 3.2 

Diğer 14 1 10 5.71 2.59 

Tablo 4. Okul Türü ve Yerleşke Büyüklüğüne Göre Farklılaşmaya İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

 Okul türü 29.125 4 7.281 1.111 .353 

 

Yerleşke nüfusu 19.408 3 6.469 .987 .400 

Okul türü X Yerleşke 

nüfusu 48.375 11 4.398 .671 .764 

Hata 1094.279 167 6.553 
  

Toplam 6911 186       

 

Tablo 4 incelendiğinde, çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının anadolu, fen ve sosyal 

bilimler, mesleki ve teknik, anadolu imam hatip ve diğer liseler olmak üzere beş düzeyden oluşan okul 

türüne göre farklılaşma durumunun araştırılması amacıyla gerçekleştiren ilişkisiz örneklemler ANOVA 

testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olmadığını göstermektedir (F=1.111, 

p>.05).  

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme 

uygulamaları sıklığı okul yerleşkesinin nüfusuna göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aramak 
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üzere gerçekleştirilen çözümlemeler sonucunda ulaşılan betimsel özellikler Tablo 5 ile sunulmuştur. 

Okulun bulunduğu yerleşkenin nüfus büyüklüğüne göre farklılaşmanın test edildiği ilişkisiz örneklemler 

ANOVA testi sonuçları ise Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 5. Okul Yerleşkesine İlişkin Öğrenme Uygulamaları Sıklığı Betimsel Değerleri 

Yerleşke Nüfusu N Min. Maks. Ortalama 

S. 

Sapma 

 15,000’den az 14 0 9 5.07 3.05 

 

15,000-100,000 53 0 10 5.68 2.23 

100,000-1,000,000 50 0 10 5.32 2.88 

1,000,000’dan fazla 69 0 10 5.72 2.37 

 

Çokkültürlü öğrenme uygulamaları sıklığının okulun bulunduğu yerleşkenin nüfus büyüklüğüne 

göre farklılaşma durumunun araştırılması amacıyla oluşturulan üçüncü alt problemin çözümlenmesinde 

kullanılan ilişkisiz örneklemler ANOVA testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın 

olmadığını göstermektedir (F=.987,  p>.05). Ayrıca okul türü ve yerleşke nüfusu arasındaki ortak etkinin 

de her hangi bir farklılaşmaya yol açmadığı gözlenmektedir (F=.671, p>.05). 

4. SONUÇ 
Araştırmayla Türkiye’de gerçekleşen çok kültürlü öğrenme uygulamaları hedef alınarak çok 

kültürlü öğrenme uygulamalarının okul özellikleri yönüyle değişkenliği incelenmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamaları 

sıklığında; okul türü, okulun bulunduğu yerleşkenin nüfus büyüklüğü ve okun devlet ya da özel okul 

olmasının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya yol açmadığı anlaşılmaktadır. PISA 2018 

Türkiye örneklemi dikkate alındığında bu durum, Türkiye’deki devlet ya da özel, büyük ya da küçük 

nüfuslu yerleşkede yer alan her türden okullarda uygulanan çokkültürlü öğrenme uygulamalarının 

benzer sıklıkta gerçekleştiği anlamına gelmektedir.  
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Özet 
Bu çalışmada 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik problemlerini zihinden çözme becerileri, okuma ve dinleme 

testleri aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Testlerde yer alan soruların sınıf seviyelerine en uygun hâle getirilmesi 

amacıyla pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Hatay ilinin Antakya 

ilçesinde yer alan bir ortaokulun 5. ve 8. sınıflarına devam eden 42 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada 

öğrencilerin okuma testlerindeki problem çözme becerilerinin dinleme testlerinde düşüp düşmediği test edilmiştir. 

Öğrencilerin okuma ve dinleme testlerinden aldıkları puanlar IBM SPSS 24 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Analiz sonucunda öğrencilerin dinleme testlerinden aldıkları puanların okuma puanlarına kıyasla istatistiksel 

olarak değişmediği, diğer bir ifadeyle problem çözme açısından öğrencilerin okuduğunu ve dinlediğini anlama 

puanları arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin dinleme ve okuma 

testilerinden aldıkları puanlar arasında cinsiyet ve sınıf değişkeni bakımından anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. Son olarak öğrencilerin okuma testi ve dinleme testi puanları arasında pozitif yönlü korelasyonel bir 

ilişki bulunmuştur (r=,485). 

Anahtar Kelimeler: Zihinden işlem, problem çözme, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama. 

COMPARISON OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF 

SECONDARY SCHOOL 5th AND 8th GRADE STUDENTS IN THE 

CONTEXT OF READING AND LISTENING 

Abstract 
In this study, 5thd 8th grade students' ability to solve mathematical problems mentally was compared 

through the reading and the listening the tests. A pilot study was carried out in order to optimize the questions in 

the tests for the grade levels. The research was performed in 2021-2022 academic year with 42 students attending 

to the 5th and 8th grades of a secondary school in the Antakya, Hatay. In the study, it was tested whether the 

problem solving skills of the students in the reading tests decreased in the listening tests. The scores of the students 

in the reading and listening tests were analyzed with IBM SPSS 24. As a result of the analysis, comparing to 

reading test scores, it was detected that the students' listening test scores were not change statistically. In other 

words, there was no loss between the students' reading and listening comprehension scores in terms of problem 

solving. In addition, it was determined that there was no significant difference between the scores of the students 

in the listening and reading tests in terms of gender and class variables. Finally, a positive correlational relationship 

was found between the students' reading test and listening test scores. (,433) 

Keywords: Mental computation, problem solving, reading comprehension, listening comprehension. 

1. GİRİŞ 

Yıllar içerisinde değişen ve gelişen bilim, zamanla tek bir alanda çalışma anlayışından 

disiplinlerarası çalışma anlayışına doğru yönelmiştir. Özellikle köklü bilim dallarında, birbirinin tekrarı 

olan çalışmalar yerine o bilime katkı sağlayacak, ona başka bir açıdan bakılmasına yardımcı olacak 

disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalar bir disiplinin yöntem ve bulgularını 

başka bir disiplinin yöntem ve bulgularıyla ele alıp birlikte değerlendiren çalışmalardır. Tek bir disipline 

mailto:huseyinozcakmak@gmail.com
mailto:meryemkarasu9@gmail.com
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odaklanılmadığı için çözüm odaklı olma niteliği disiplin temelli çalışmalara nazaran daha fazladır. 

Disiplinlerarasılık kavramı, önemi zamanla artan ve bu süreçte kendine eğitimde de yer edinmiş bir 

kavramdır. Disiplinlerarası eğitim anlayışında en önemli amaç çok yönlü düşünmektir. Çok yönlü 

düşünme beraberinde yaratıcılığı getirir. Eğitim süreçlerinin pek çoğunda olduğu gibi disiplinlerarası 

eğitim de dil becerileri etrafında şekillenir. 

Dil, öğrenme sürecinin anahtarıdır. Başta anlama becerileri olan dinleme ve okuma becerilerinin 

yardımıyla kişinin öğrenmesi gerçekleşir. Bu nedenle Türkçe dersi yalnızca bir ders olarak 

düşünülmemeli diğer dersler için de bir öğrenme aracı olarak değerlendirilmelidir. Temel dil becerileri 

iletişim aracı olmaları bakımından yalnızca Türkçe dersi için değil diğer dersler ve günlük yaşam için 

de oldukça büyük önem taşır. “Beyne bilginin girişi, yerleştirilmesi ve kullanılması ancak dil aracılığıyla 

olmaktadır. Eğer dil becerileri olmazsa bilginin beyne yerleşmesi, yerleşip yerleşmediğinin bilinmesi, 

kontrol edilmesi ve kullanılması imkânsız hâle gelecektir. Bu bakımdan insanın beynini kullanabilmesi 

için dilini büyük bir başarı ile kullanabilme becerisi kazanmış olması gerekmektedir” (Yalçın, 2018). 

Bu açıdan bakıldığında ana dili eğitimi tek başına düşünülmemeli diğer tüm derslerin temeli niteliğinde 

kabul edilmelidir. Çünkü diğer derslerdeki anlama da Türkçe dersinde kazanılan beceriler yoluyla 

sağlanır. Yine aynı şekilde matematik dersindeki problemlerin çözümü de soruyu anlamaktan geçer. 

Öğrenci sorunun istediği bilgilere sahip olsa da soru kökünü anlamadığı takdirde soruyu yanlış çözmekte 

ya da çözememektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkçe dersinde geliştirilen anlama becerilerinin sadece 

Türkçe dersinde kalmaması diğer derslerde de etkili bir şekilde uygulanması gerekir. 

Anlama, bireyin yaşantıları sonucu edindiği bilgileri çözümleme sürecidir. Temel dil 

becerilerinden okuma ve dinleme becerileri, bireyin anlam kurma sürecinde en önemli yardımcılarıdır. 

Bu beceriler aracılığıyla bilgiler anlamlandırılarak zihinde kodlanır ve öğrenme sürecinin her 

aşamasında kullanılacak hâle getirilir. Anlama becerilerinden biri olan okuma, kişinin çeşitli harf ve 

sembolleri zihinsel süreçler aracılığıyla algıladığı ve anlamlandırdığı üst düzey bir dil becerisidir. 

Okuma becerisinde hem fiziksel hem zihinsel süreçler birlikte sürdürülmektedir (Özbay, 2014, s.1). Bu 

yönüyle okuma becerisi karmaşık bir beceridir. Yaşam boyu devam edebilen bu beceri verilen eğitimler 

aracılığıyla geliştirilebilir (Kılıç, 2019). Eğitimler esnasında gerçekleştirilen okuma çalışmalarının 

temeli okuduğunu anlamaya dayanmaktadır (Sallabaş, 2008). Okuma becerisi anlama işlemi ile 

sonuçlanmadığında eksik kalmaktadır. Okuma düşüncenin geliştirilmesine katkı sağlayan bir olgu 

olması bakımından basit bir sürecin ötesinde bir öğrenme yolu olarak düşünülmelidir (Balcı, 2013, s.2). 

Bir diğer anlama becerisi olan dinleme, günlük yaşamımızdaki iletişimden derslerdeki 

başarımıza kadar birçok alanda anahtar beceridir. İletişim problemlerinin başlıca nedenlerinden biri 

karşıdakini dinlememektir. Bu durum derslerde de aynı şekildedir. “Dil düzeyi, öğrencinin bilgiyi işleme 

potansiyelini de belirlemektedir. Öğrenme sürecinde yapılan bütün işlemler, dil aracılığıyla 

gerçekleşmektedir.” (Onan,2017) Dil düzeyi dil becerilerinin eğitimi ile arttırılabilir. Öğrenme 

sürecinde anlama becerilerinin etkisi oldukça önemlidir. Kaynaktan gelen mesajlar anlama becerileri 

aracılığıyla anlamlandırılır. Dinleme becerisi öğrenme sürecinde en sık başvurulan beceridir. Öğrenciler 

sınıfta en çok kullandığı beceri dinleme becerisidir. Dersleri dinleme aracılığı ile işitip, anlamlandırırız. 

Bilgilerin zihnimizdeki ilk kodlaması dinleme becerisi aracılığıyla gerçekleştirilir. Matematik dersi 

düşünüldüğünde zihinden problemler konusu doğrudan doğruya dinleme becerisi ile ilişkilidir. Öğrenci 

soruyu dikkatli dinleyemezse verilerin girişindeki eksiklikten ya da hatalardan kaynaklı olarak soruların 

çözümlerini de gerçekleştiremeyecektir. Zihinden problemlerin çözümü için bilginin yanı sıra etkili bir 

dinleyici olmak gerekmektedir. 

Dinleme en çok kullanılan dil becerisi olmasına rağmen en çok ihmal edilen dil becerisidir 

(Doğan ve Özçakmak, 2014). Dinleme becerisinin ihmal edilmesinin nedenleri arasında dinlemenin 

doğuştan kazanılan bir beceri olduğu inanışı, ölçümünün zor olması ve dinlemenin pasif bir eylem olarak 

görülmesi  (Özkanal ve Bayrak, 2016) söylenebilir. Anlamanın anahtarı niteliğinde zihinsel bir süreç 

olan dinleme becerisi özellikle eğitim hayatı düşünüldüğünde ihmal edilmemeli aksine geliştirilmesine 

yönelik çalışmalara önem verilmelidir. Bu sayede diğer derslerdeki başarı oranlarında artış gözlenebilir. 

2. YÖNTEM 
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Ortaokul 5. ve 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisini okuma ve dinleme testleri 

aracılığıyla karşılaştıran bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma araştırması 

modeli kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma araştırmaları insan grupları arasındaki farklılıkların 

nedenlerini ve sonuçlarını belirlemeyi amaçlar, öğrencilerin davranışlarında gözlemlenen değişikliklerin 

nedenlerini belirleme konusunda önemli araştırmalardır (Büyüköztürk, 2021, s.18). 

Problem Durumu 

Bu araştırmada ortaokul 5. ve 8.sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama 

becerilerinin problem çözme becerilerine olan etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

a) Öğrencilerin okuma testi puanları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir fark var mıdır? 

b) Öğrencilerin dinleme testi puanları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir fark var mıdır? 

c) Öğrencilerin okuma testi puanları sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

d) Öğrencilerin dinleme testi puanları sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

e) Öğrencilerin okuma ve dinleme testi puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Kapsam ve Sınırlılık 

Araştırma 2021-2022 yılında Hatay ilinde bulunan bir ortaokulda 5. ve 8.sınıflara devam eden 

42 öğrenciyi kapsamaktadır.  Çalışma 5. sınıf okuma-dinleme testinde yer alan 40 ve 8.sınıf okuma-

dinleme testinde yer alan 40 soru olmak üzere toplamda 80 tane matematik sorusuyla sınırlıdır. Bu 

öğrencilerin soruları kendi bilgileriyle yanıtladıkları varsayılmaktadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Hatay ili 

Antakya merkez ilçesinde yer alan bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1: Çalışma Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı  

Cinsiyet f % 

Kadın 24 57 

Erkek 18 43 

Toplam 42 100 

Tablo 1’e göre, çalışmaya 5. sınıfa devam eden 21 ve 8. sınıfa devam eden 21 öğrenci olmak 

üzere toplamda 42 öğrenci katılmıştır. 

Tablo 2: Çalışma Grubunun Sınıf Seviyesine Göre Dağılımı 

Sınıf Seviyesi f % 

5.Sınıf 21 50 

8.Sınıf 21 50 

Toplam 42 100 

Tablo 2 incelendiğinde, çalışmaya 5. sınıf öğrencisi 21 ve 8. sınıf öğrencisi 21 kişi olmak üzere 

toplamda 42 öğrencinin katıldığı görülmektedir. 

Verilerin Toplanması  

Çalışmanın verilerinin toplanmasında belirli bir aşama izlenmiştir. Bu aşamalar sırasıyla 

aşağıdaki gibidir:  

1) Uzmanlardan matematik sorularının toplanması 

2) Soru havuzunun oluşturulması 

3) Ön uygulamanın yapılması 

4) Soruların yeniden düzenlenmesi 

5) Soruların son hâli için uzman görüşü alınması 
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6) Asıl uygulamanın gerçekleştirilmesi  

Çalışmanın verileri toplanırken matematik soruları için 5. ve 8. sınıflarda derse giren matematik 

öğretmenlerinden yardım alınmıştır. Bu sorular bir havuzda toplanmış içlerinden görsel gerektirmeyen, 

zihinden çözmeye uygun olanlar seçilerek her problem konusunda bir soru olacak şekilde 20 soru 

sıralanmıştır. Bu aşama 5. Sınıf dinleme – okuma ve 8. sınıf dinleme- okuma testleri oluşturulana kadar 

tekrar etmiştir. Soruların düzeye uygunluğunu tespit edebilmek amacıyla başka bir ortaokulda ön 

uygulama yapılmıştır. Ön uygulamanın sonuçları üzerinden yüzde hesabı yapılmıştır.  Başarı oranı 

%40’ın altında olan sorular testten çıkarılmıştır. Oluşturulan yeni sorular uzmana sunulmuş ve 

geçerliliği onaylandıktan sonra asıl uygulamada kullanılmıştır.  

Uygulamada okuma soruları için 5. ve 8. sınıflara 40 dakika süre verilmiştir. Dinleme testinin 

uygulanması 5. sınıflarda 12, 8. sınıflarda ise 14 dakika sürmüştür. Dinleme testindeki sorular 5 saniye 

arayla iki kez tekrar edilmiştir. Dinleme sorularının zihinden çözülmesi ve boş kâğıtlara sadece doğru 

cevabın yazılması istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin okuma ve dinleme testlerine verdiği yanıtlar alan uzmanları tarafından hazırlanan 

cevap anahtarına göre puanlandırılmıştır. Daha sonra her bir öğrenciye bir kod verilmiş bu kodlar 

cinsiyet, sınıf değişkeni, okuma testi puanı ve dinleme testi puanlarıyla birlikte SPSS programına 

aktarılmıştır. SPSS programı aracılığıyla veriler üzerinde t-testi analizi yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde öğrencilerin sınıf, cinsiyet değişkenlerine göre okuma ve dinleme 

testi puanlarının T-testi sonuçlarına yer verilmiştir.  

Tablo 3: 5. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Okuma Testi Puanları t-testi Sonuçları 

Cinsiye

t N X SS Sd t p 

Kadın 
1

3 

11,9

2 

3,40

2 11,41

1 

-

,169 

,86

9 
Erkek 8 

12,2

5 

4,77

3 

Tablo 3’e göre, öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile okuma testi puanları arasında anlamlı bir fark 

yoktur (p>0.05).  

Tablo 4: 8. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Okuma Testi Puanları t-testi Sonuçları 

Cinsiye

t N X SS Sd t p 

Kadın 
1

1 

11,5

5 

1,96

8 12,72

0 

-

,250 

.80

6 
Erkek 

1

0 

11,9

0 

4,06

7 

 

Tablo 4’e bakıldığında, 8. sınıf öğrencilerinin okuma testi puanları arasında cinsiyet açısından 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05).  

Tablo 5: 5.Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Dinleme Testi Puanları T-testi Sonuçları 

Cinsiye

t 
N X SS Sd t p 

Kadın 
1

3 

11,8

5 

2,41

0 8,68

3 

,04

7 

,96

4 
Erkek 8 

11,7

5 

5,49

7 
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Tablo 5’te, 5. sınıf öğrencilerinin dinleme testi puanlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

bir fark olmadığı anlaşılmaktadır (p>0.05).  

Tablo 6: 8. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Dinleme Testi Puanları T-testi Sonuçları 

Cinsiye

t N X SS Sd T P 

Kadın 
1

1 

10,3

6 

2,11

1 12,00

8 

-

1,819 

,09

4 
Erkek 

1

0 

13,4

0 

4,88

1 

Tablo 6’da, 8. sınıf öğrencilerinin dinleme testi puanlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

bir fark bulunmadığı görülmektedir (p>0.05).  

Tablo 7: 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Testi ve Dinleme Testi Puanlarının T-testi Sonuçları 

Test 

Türü 
N X SS 

S

d 
T P 

Okuma 

Testi 

2

1 

12,0

5 

3,86

6 
20 

,39

3 

,69

8 Dinlem

e Testi 

2

1 

11,8

1 

3,75

0 

Tablo 7’ye bakıldığında 5.sınıf öğrencilerinin okuma testi puanları ile dinleme testi puanları 

arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05).  

Tablo 8: 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Testi ve Dinleme Testi Puanlarının T-testi Sonuçları 

Test 

Türü 
N X SS Sd T P 

Okuma 

Testi 
21 11,71 3,068 

20 
-

,097 
,923 

Dinleme 

Testi 
21 11,81 3,919 

Tablo 8’e göre, 8. sınıf öğrencilerinin okuma testi puanları ile dinleme testi puanları arasında 

anlamlı bir fark görülmemektedir (p>0.05).  

Tablo 9: Öğrencilerin Okuma Testi Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre T-testi Sonuçları 

Sınıf 

Düzeyi 
N X SS Sd T P 

5.Sını

f 

2

1 

12,0

5 

3,86

6 38,03

8 

.30

9 

.75

9 8.Sını

f 

2

1 

11,7

1 

3,06

8 

Tablo 9 incelendiğinde, öğrencilerin okuma testi puanları arasında sınıf değişkenine göre 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).  

Tablo 10: Öğrencilerin Dinleme Testi Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre T-testi Sonuçları 

Sınıf 

Düzeyi 
N X SS Sd T P 

5.Sını

f 

2

1 

11,8

1 

3,75

0 39,92

2 

,00

0 

1,00

0 8.Sını

f 

2

1 

11,8

1 

3,91

9 

Tablo 10’a bakıldığında, öğrencilerin dinleme testi puanlarında sınıf seviyesine göre anlamlı bir 

fark olmadığı tespit edilmiştir. (p>0.05). 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
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Her iki sınıf seviyesinde de öğrencilerinin okuma testi puanları ile cinsiyet değişkeni arasında 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak iki sınıf seviyesinde de erkek öğrencilerin okuma testi puanı 

aritmetik ortalamalarının kız öğrencilerden yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Öğrencilerin 

dinleme testi puanları ile cinsiyet değişkeni arasında her iki sınıf seviyesinde de anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir. 5. sınıflarda kız öğrencilerin dinleme testi puanlarının ortalaması erkek öğrencilerin 

dinleme testi puanı ortalamasından yüksektir. 8. sınıflarda ise erkek öğrencilerin dinleme testi puanları 

ortalamasının kız öğrencilerin dinleme testi puanlarının ortalamasından yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin okuma ve dinleme testi puanları arasında anlamsal bir fark bulunamamıştır. Ancak okuma 

ve dinleme becerileri arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu belirlenmiştir (r=,485). Öğrencilerin 

okuma ve dinleme testi puanları arasında ise her iki sınıf seviyesinde de anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. Hatısaru (2013) matematik dersindeki test performanslarını okuma temelli ve dinleme 

temelli testler aracılığıyla ölçtüğü çalışmasında, öğrencilerin okuma temelli test puanlarının dinleme 

temelli test puanlarına göre daha yüksek olduğunu belirlenmiştir. Ancak çalışmamızda, öğrencilerin 

okuma ve dinleme testi puanlarının ortalamaları arasında ciddi bir fark görülmemiştir. Diğer bir ifadeyle 

okuduğunu anlama düzeyinde gerçekleştirilen problem çözme görevinin dinlediğini anlama söz konusu 

olduğunda az bir kayba uğradığı anlaşılmaktadır. Bu durum öğrencilerin dinleme anlama bakımından 

yeterince iyi bir seviyede olduklarını göstermesi adına olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir.   

Okuma ve dinleme testinden alınan puanların artması için anlama becerilerinin geliştirilmesine 

yönelik etkinliklere sınıf içerisinde daha çok yer verilmelidir. Ders planları, anlama becerileri 

etkinlikleri başta olmak üzere tüm becerileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Problem 

çözmeye yönelik etkinlikler, Türkçe derslerinde daha çok ele alınmalıdır. Problem çözmenin sadece 

matematik ve diğer sayısal alanlara mahsus olmadığı, Türkçe derslerinin yanı sıra diğer sözel derslerde 

de kullanılması ve geliştirilmesi gerektiği bilinci öğrencilere verilmelidir. Çalışmamızda sınırlı bir 

örneklem üzerinde yapılan araştırma genişletilerek kapsamına farklı beceriler de dâhil edilebilir. Son 

olarak çalışmamızda zihinden işlem yapma açısından değerlendirilen problem çözme durumları 

çeşitlendirilerek daha detaylı akademik çalışmalar gerçekleştirilebilir. 
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Özet 
Geleneksel finans teorileri, piyasanın etkinliğini, mevcut tüm bilginin her zaman eksiksiz olarak varlık 

fiyatlarına yansıtılması olarak ifade etmektedir. Klasik teorilerdeki ideal piyasa, firmaların üretim ve yatırım kararı 

alabildikleri ve yatırımcıların, menkul kıymetlerin fiyatlarının elde edilebilen tüm bilgileri yansıttığı varsayımı 

altında menkul kıymetler arasından tercih yapabildiği piyasa olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, davranışsal 

finans alanında, yatırımcıların karar alma süreci, bireylerin ön yargı ve duygularıyla birlikte ele alınmaktadır. 

Yatırımcıların her zaman rasyonel davranışlar sergilemeyeceği ifade edilmektedir. Davranışsal finansın çalışma 

konusu olan sürü davranışında ise, hisse senedi alım satım kararlarında yatırımcıların kendi fikirlerini göz ardı 

ederek piyasanın kararı doğrultusunda hareket ettiği belirtilmektedir. Sürü davranışının sonucu olarak, piyasada 

fiyat balonları oluşmakta ve varlıklar olması gerekenden daha az ya da daha fazla fiyatlandırılabilmektedir. 

Bireyler herhangi bir analiz yapmadan, birbirini takip ederek piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda, 

sürü davranışının finansal piyasalardaki öneminin göz ardı edilmesi büyü kayıplara neden olacaktır. Bu çalışmada, 

davranışsal finans ve sürü davranışının davranışsal finanstaki öneminin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

davranışsal finans ve sürü davranışı, sürü davranışının sınıflandırılması ve nedenleriyle birlikte, ilgili literatürün 

de araştırılmasıyla ele alınmıştır. Sürü davranışının, özellikle ekonomide dalgalanmalar da dikkate alındığında, 

finansal piyasalara ve ülke ekonomilerine olan etkisi oldukça önemli boyuttadır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Davranışsal Finans, Sürü Davranışı 

HERD BEHAVIOR  

Abstract 
Market efficiency is defined as the full reflection of all available information on asset prices in traditional 

financial theories. The ideal market in classical theories indicate a market where firms can make production and 

investment decisions and investors can choose among securities under the assumption that the prices of the 

securities reflect all available information. On the other hand, field of behavioral finance focuses on the decision-

making process of investors considering both prejudices and emotions of individuals. Hence, it can be stated that 

investors do not always act rationally. Herd behavior, which is the subject of behavioral finance, implies that 

investors ignore their own opinions in stock buying and selling decisions and act in line with the market's decision. 

More importantly, herd behavior causes price bubbles that occur in the market and assets can be underpriced or 

overpriced. Individuals affect the market negatively by following each other without making any analysis. 

Therefore, ignoring the importance of herd behavior in financial markets can cause huge losses. In this study, it is 

aimed to examine the importance of behavioral finance and herd behavior in behavioral finance. Behavioral 

finance and herd behavior are discussed comprehensively considering the literature. Particularly, the economic 

fluctuations cause the herd behavior in financial markets become more and more significant. 

Keywords: Financial Markets, Behavioral Finance, Herd Behavior 

1. GİRİŞ 

Finansal piyasalarını inceleyen teoriler, yatırımcıların piyasada işlem yapmaları ve piyasa 

hakkında bilgi edinmeleri sonucunda, işlem fiyatları ile uzun vadeli gerçek değerler arasındaki farkın 

zamanla ortadan kalktığını belirterek,  bireysel yatırımcı ve grup arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına 

mailto:gizemm.ercelik@gmail.com
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katkı sağlamıştır. Genel anlamda ideal piyasa, fiyatların tam anlamıyla kaynak dağılımına işaret ettiği, 

yani firmaların üretim ve yatırım kararı alabildikleri ve yatırımcıların, menkul kıymetlerin fiyatlarının 

elde edilebilen tüm bilgileri yansıttığı varsayımı altında menkul kıymetler arasından tercih yapabildiği 

piyasadır. Fiyatların her zaman elde edilebilen bilgileri tam olarak yansıttığı piyasa etkin piyasa olarak 

tanımlanmaktadır. Geleneksel finans teorileri, hisse senedi fiyatlarının rasyonel bir biçimde 

belirlendiğini başka bir ifade ile psikolojik etkenlere maruz kalmaksızın arz ve talebe göre belirlendiğini 

savunurken, davranışsal finans, yatırımcıların rasyonel olduğu varsayımında ısrarcı olmanın güç 

olduğunu ifade etmektedir. Böylece, geleneksel finans teorileri, her bir bireyin değişmeyen, doğru 

tanımlanmış̧ tercihlere sahip olduğunu ve rasyonel olarak bu tercihleri maksimize edeceğini kabul ettiği 

için davranışsal finans yakın bir zamana dek göz ardı edilmiştir.  Literatürde davranışsal finans, 

geleneksel finansın göz ardı ettiği, gerçek insanların nasıl karar aldıkları ve nasıl bir farklılık 

yarattıklarını açıklayan önerme olarak tanımlanmıştır.  

Davranışsal finansta önem arz eden bir olgu da sürü davranışıdır. Olumsuz ve istenmeyen bir 

davranış tipi olan sürü davranışı, finansal krizlerin yaşandığı birçok piyasada yer alan bir davranış 

tipidir. Finansal krizlerin yaşandığı piyasalarda sürü davranışının olumsuz etkileri sık sık görülmektedir. 

Sürü davranışıyla hareket edilmesi, piyasada fiyatların aşırı şişmesi ve volatilitenin artması gibi sonuçlar 

doğurmaktadır (Döm, 2003: 134). 

Finansal piyasalar uzun vadede bilgisel açıdan güçlü formda etkin olmasına rağmen yatırımcılar 

kendi bilgilerini kullanmak yerine diğer yatırımcıların gerçekleştirmiş olduğu işlemleri taklit ettiğinde 

piyasa etkinliği ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni ise, yatırımcıların edindikleri bilgiler ışığında 

işlemlerini gerçekleştirmeleri ve söz konusu bilgilerin fiyatlara yansımasıdır (Kandır, 2009: 93). Sürü 

davranışının sonucu olarak, piyasada fiyat balonları oluşmakta ve varlıklar olması gerekenden daha az 

ya da daha fazla fiyatlandırılabilmektedir. Böyle bir durumda ise kişiler herhangi bir analiz yapmaksızın, 

birbirini takip ederek piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Sürü davranışı olgusunun piyasalara bu 

denli etkisi söz konusuyken çalışmalarda da yer edinmeye başlamış ve büyük ilgi toplamıştır. Bu 

çalışmada da sürü davranışının davranışsal finans çerçevesinde ele alınarak finansal piyasalara etkisi 

çeşitli açılardan incelenmiştir.   

DAVRANIŞSAL FİNANS 

Psikoloji alanında yapılan çalışmalar, belirsizlik altında karar verme süreçlerinin çeşitli 

davranışsal ve bilişsel faktörlerden etkilenebildiklerini ortaya koymuştur. Psikolojik araştırmaların 

finansal piyasaları da ilgilendiren boyutunun güçlü bir şekilde eleştirilmesinin temel nedeni, sunduğu 

önermelerin klasik ve geleneksel finans teorilerinin temelleri ile yer yer çatışması ve uzlaşmaz bir 

görüntü sergilemesidir. En önemlisi, insan faktörü̈ finans alanındaki teorik ve ampirik araştırmalarda 

belli bir süre çok nadir olarak yer almıştır. Fama (1970) tarafından ortaya atılan etkin piyasa hipotezinin 

piyasalarda gözlenen anomalilerin açıklanmasında yetersiz kalması varlık fiyatlandırma modelleri ile 

yapılan değerlemelerde ulaşılan sonuçların doğru kabul edilmesi hatalı kararlar alınmasına neden olması 

gibi faktörler insan unsurunun ve onun çeşitli yönlerinin geliştirilen modeller içerisinde daha fazla yer 

alması gerektiğini düşündürmüştür. Ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla Nobel Ödülü alan Herbert 

Simon yaşayan sistemlerin bilgi işleme kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle iktisat teorilerinin temel 

varsayımlarından olan tam rasyonel birey varsayımının gerçekçi olmadığını ileri sürmüştür. Tam 

rasyonel birey varsayımı yerine sınırlı rasyonalite önermesini getirmiştir. Simon, insanların mükemmel 

bilgi işleyiciler olmadıklarını ileri sürerek rasyonel davranışlarının belli bir sınırı olacağından 

bahsetmiştir. 1970’li yıllardan itibaren, Kahneman ve Tversky’nin bu alanda yaptıkları çalışmaların 

etkisiyle, davranışsal finansın önemi üzerine yapılan çalışmaların sayısı önemli derecede artmıştır. 21. 

yüzyılın başlarında insan faktörünün öneminin daha iyi anlaşılmaya başlanmasıyla birlikte “Davranışsal 

Finans” adı altında yeni bir disiplin ortaya çıkmıştır. Davranışsal finans alanındaki çalışmalar geleneksel 

finansal modellemelerden ziyade gerçek hayata odaklanmıştır. Gerçek hayatta bireyler duygularının ve 

önyargılarının etkisi altında kalarak karar verip harekete geçmektedir. Karar vericilerin, karar verme 

süreçlerini etkileyen bu faktörler, rasyonel karardan sapma olarak adlandırılır ve davranışsal finans 

disiplini çerçevesinde analiz edilir. Davranışsal finans, yatırımcıların irrasyonel olarak yatırım kararı 

aldıklarını savunurken, bu irrasyonel davranışların tüm yatırımcılar tarafından sergilenmediğini, ancak 

piyasada bu yönde güçlü bir eğilim olduğunu da söylemektedir. 
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SÜRÜ DAVRANIŞI 

Finansal piyasaları inceleyen teoriler, yatırımcıların piyasada işlem yapmaları ve piyasa 

hakkında bilgi edinmeleri sonucunda, işlem fiyatları ile uzun vadeli gerçek değerler arasındaki farkın 

zamanla ortadan kalktığını belirterek,  bireysel yatırımcı ve grup arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına 

katkı sağlamıştır. Sürü davranışı, kelime anlamı olarak, merkezi bir yönlendirme olmaksızın toplu olarak 

hareket eden bir gruptaki bireylerin davranışı şeklinde ifade edilmektedir. Yani, bireyin içinde 

bulunduğu sosyal grubun görüşlerinden ve davranışlarından etkilenerek kendi fikirlerini değiştirmesi, 

çoğunluğun yönünde hareket etmesidir. Finansal piyasalarda sürü davranışı; yatırımcı davranışı türü 

olarak karşımıza çıkmakta ve yatırımcıların eş zamanlı olarak, aynı finansal varlığa ya da aynı piyasaya, 

aynı yönde işlem yapması anlamına gelmektedir. En temel anlamıyla, yatırımcıların birbirlerini takip 

etmesini ifade etmektedir. Bilgi düzeyi fark etmeksizin, yatırımcılar aynı davranışı gösterebilmektedir 

(Kandır, 2009: 93). Sürü davranışı olarak adlandırılan bu yatırımcı davranışı türü, yatırımcıları piyasaya 

ilişkin bilgi edinmek yerine birbirlerini taklit etmeye yöneltmektedir. Sürüyle birlikte hareket 

edildiğinde ise, hevristikler ön plana çıkmaktadır. Analiz yapma olanağı bu durumda söz konusu 

olmadığı için, yatırım kararları sürünün hissi doğrultusunda alınır.  

Sürü Davranışının Tanımı 

Sürü davranışı, merkezi bir yönlendirme olmaksızın toplu olarak hareket eden bir gruptaki 

bireylerin davranışıdır. Finansal piyasalarda sürü davranışı; yatırımcı davranışı türü olarak karşımıza 

çıkmakta ve yatırımcıların eş zamanlı olarak, aynı finansal varlığa ya da aynı piyasaya, aynı yönde işlem 

yapması anlamına gelmektedir. En temel anlamıyla, yatırımcıların birbirlerini takip etmesini ifade 

etmektedir.  

Sürü davranışı yatırımcıların iletişim kurması yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu iletişim açık 

(sözlü) bir şekilde olabileceği gibi (Shiller, 1995:184), üstü kapalı (gözleme dayalı) şekilde de 

gerçekleşebilir (Bikhchandani vd., 1998:154). Günlük hayatta, insanların modaya uygun kıyafetler 

tercih etmesi, kitap alırken çok satanlar listesindeki kitaplardan seçmesi veya gişesi yüksek olan sinema 

filmini izlemek istemesi sürü davranışına örnek olarak gösterilebilir.  

Geleneksel finans teorileri, yatırımcıların piyasada yaptıkları işlemler ile piyasayı tanıdıklarını 

ve zamanla uzun vadeli gerçek değerler ve işlem fiyatları arasındaki farkın zamanla ortadan kalktığını 

ileri sürmektedir. Yatırımcılar elde ettikleri bilgiler doğrultusunda işlem yaparken, bu bilgilerin finansal 

varlıkların fiyatlarına yansıdığı belirtilmektedir. Uzun vadede bilgisel bakımdan güçlü formda etkin olan 

finansal piyasalar, yatırımcıların işlem yaparken ellerindeki bilgiler yerine başkalarının işlemlerine göre 

hareket etmeleri halinde etkinliğini kaybetmektedir. Sürü davranışı, yatırımcıları piyasaya ait bilgi 

toplamak yerine diğer yatırımcıların bilgileriyle onları taklit etmeye zorlamaktadır. Bu davranış ise 

yatırımcıların rasyonel karar almalarını engellemektedir. 

 Finans piyasalarında yatırımcıların gösterdikleri her benzer davranış sürü davranışı olarak 

kabul edilemez. Bir yatırım kararının sürü davranışı olarak kabul edilebilmesi için, yatırımcının verdiği 

yatırım kararını diğer yatırımcıların kararına göre değiştirmesi gerekmektedir (Decamps ve Lovo, 2002: 

3). Başka bir ifadeyle,  piyasaya yeni gelen bilgiler doğrultusunda yatırımcıların aynı kararları almaları 

ve bu doğrultuda aynı işlemleri yapmaları her zaman sürü davranışının varlığını göstermemektedir. 

Yatırımcılar, aslında ellerindeki bilgileri temel alıp kendi kararlarından vazgeçerek sürüye 

katılmamakta; finansal varlıkları doğru analiz edip, yeni bilginin gerektirdiği şekilde davranmaktadır. 

Bu durumda bilgiye ulaşım ön plana çıkmaktadır. Piyasanın etkin olması halinde, tüm yatırımcılar 

bilgiye eş anlı ulaşmakta ve rasyonel bir yatırımcı olarak, bu bilgi doğru bir şekilde analiz edilerek işlem 

yapılmaktadır. Böyle bir ortamda yatırımcılar rasyonel davranırken alım satım kararlarında elde edilen 

bilgiler dikkate alınmaktadır. Sonuç olarak, yatırımcıların hepsi aynı yatırım kararını almaktadır. 

Literatürde yatırımcıların benzer alım satım işlemleri yapmaları, “sahte sürü davranışı (spurious 

herding)” olarak nitelendirilmektedir. Yatırımcıların diğer yatırımcıların davranışını taklit etmesinden 

ziayde varlıkların temel değerlerindeki değişimden kaynaklanan bir durum söz konusudur. Bu sebeple, 

sahte sürü davranışı, irrasyonel yatırımcı davranışı olarak gerçek sürü davranışından (true herding) ayrı 

tutulmalıdır (Altay, 2008: 30). Sahte sürü davranışı, “Temel Veriler Yönelimli Sürü Davranışı” 

(Fundamentals-driven herding) olarak da adlandırılır. Birçok faktör yatırımcının finansal kararını 
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etkilediği için sürü davranışının, temel veriler yönelimli sürü davranışından ayırt edilmesi oldukça 

güçtür. Faiz oranlarının yükselmesi ile pay senetlerinin çekiciliğini yitirmesi gibi durumlarda temel 

veriler yönelimli sürü davranışının gözlemlenmesi örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu gelişmeler 

meydana geldiğinde, yatırımcılar portföylerinde daha az miktarda pay senedi bulundurmayı tercih 

edecek; ellerindeki mevduatı faize yatıracaklardır. Yatırımcıların aynı yönde hareket etmesinin nedeni 

birbirlerini taklit etmesi değil yeni bilginin gerektirdiği şekilde davranmalarıdır (Bikhchandani ve 

Sharma, 2000: 4). Ayrıca, başka bir örnek olarak, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların faaliyette 

bulunduğu bir piyasada; sermaye kısıtlamalarından dolayı yerli yatırımcının sadece ulusal pazarlarda 

yatırım yapabilmesi, yabancı yatırımcıların ise herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığı koşullar 

düşünüldüğünde; yabancı yatırımcılar, ülkelerindeki yerel piyasa faiz oranlarının düşmesi veya 

ülkelerindeki firmaların getirileri ile ilgili kötümser beklentilerin oluşması durumunda, yabancı 

piyasalardaki portföylerini oluşturan yerel pay senedi ve tahvil miktarını arttırma yolunu seçerler. Söz 

konusu faaliyet esnasında yerli yatırımcıların ellerindeki finansal yatırım araçlarını satın alırlar. Böylece 

ulusal pazara giren yabancı yatırımcı satın alım işlemini gerçekleştiren sürüde yer alırken, piyasadan 

çıkan yerli yatırımcı ise satış işlemini gerçekleştiren sürüde yer almış olur (Bikhchandani ve Sharma, 

2001: 281). 

Piyasadaki küçük yatırımcıların bilgiye ulaşmaları masraflı ve zor olduğundan, yatırımcılar, 

diğer yatırımcıları takip etme eğilimindedir. Bu konuyla ilgili olarak, Bilgi Asimetrisi Hipotezi ve 

Gözlemci/Dürtü Hipotezi olmak üzere sürü davranışı ile ilgili iki farklı hipotez geliştirilmiştir. Bilgi 

Asimetrisi Hipotezinde, ellerinde az bilgisi olan yatırımcılar, daha bilgili olan profesyonel yatırımcıları 

gözlemlerler ve kendileri yeterli bilgiye sahip olmadıkları için profesyonel yatırımcılarla aynı işlemleri 

yaparlar. Hipotez doğru ise, kurumsal yatırımcıların kazançları, daha fazla bilgiyi, daha hızlı temin 

edebilmeleri ve bilgiyi analiz edip yorumlayabilme yetenekleri nedeniyle sürü davranışına uyan 

yatırımcılardan daha fazla olacaktır. Sürü davranışına uyan yatırımcıların, takip ettikleri yatırımcıları 

fiziksel olarak izleyebilme olanakları nedeniyle özellikle fiziksel olarak alım satım yapılan borsalarda 

daha fazla görülmektedir. Gözlemci/Dürtü Hipotezi’ne göre ise, sürü davranışına asıl uyan yatırımcılar 

kurumsal yatırımcılardır (Tufan, 2008: 68).  

Davranışsal finansın çalışma konusu olan sürü davranışının hisse senedi piyasalarındaki formu, 

hisse senedi alım satım kararlarında yatırımcıların kendi fikirlerini göz ardı ederek piyasanın kararı 

doğrultusunda hareket etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu durum etkin piyasalar hipotezinin dayanak 

noktası olan rasyonel yatırımcı kavramıyla çelişmesi bakımından önemlidir. Yatırımcıların aynı yönlü 

işlem yapması, varlık fiyatları üzerinde oldukça etkilidir. Bu durumda, varlık fiyatları piyasada optimum 

şekilde oluşmamakta; piyasa optimizasyonu bozulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, finansal piyasalar uzun 

vadede bilgisel açıdan güçlü formda etkin olmasına rağmen yatırımcılar kendi bilgilerini kullanmak 

yerine diğer yatırımcıların gerçekleştirmiş olduğu işlemleri taklit ettiğinde piyasa etkinliği ortadan 

kalkmaktadır. Bunun nedeni ise, yatırımcıların edindikleri bilgiler ışığında işlemlerini gerçekleştirmeleri 

ve söz konusu bilgilerin fiyatlara yansımasıdır (Kandır, 2009: 93). Sürü davranışının sonucu olarak, 

piyasada fiyat balonları oluşmakta ve varlıklar olması gerekenden daha az ya da daha fazla 

fiyatlandırılabilmektedir. Böyle bir durumda ise kişiler herhangi bir analiz yapmaksızın, birbirini takip 

ederek piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Kişilerin bilgi düzeylerini önemsemeden göstermiş 

oldukları sürü davranışı, bireyin  hevristiklerden etkilenmesinin bir sonucudur (Zeren vd., 2013: 141-

142). Bu nedenle, finansal piyasalardaki aşırı değerlenme ve beraberindeki çöküş ya da yükseliş, sürü 

davranışı olarak nitelendirilmektedir (Canbaş ve Kandır, 2007: 6-11). 

Kâr veya fayda maksimizasyonu amaçlayan bir yatırımcının, diğer yatırımcıların kararlarını 

öğrendikten sonra kişisel kararlarını değiştirmesinin çeşitli nedenleri vardır. Birincisi, yatırımcılar, diğer 

yatırımcıların yatırım getirileri hakkında farklı bilgiye sahip oldukları inancındadır. İkincisi, profesyonel 

portföy yöneticilerinin performanslarının ve ücretlerinin piyasanın geneline göre değerlendirilmesidir. 

Son olarak, bireylerin davranışları arasında ilişki bulunmakta ve birbirlerinin davranışlarından 

etkilenmektedir (Bikhchandani ve Sharma, 2001: 280). 

Sürü Davranışının Önemi 

Sürü davranışı, aynı yönde işlem yapılan finansal varlığın arz veya talebini normal üstü 

arttırdığından, denge fiyatını bozucu etki yapmaktadır. Oluşan fiyat değişkenliği, piyasadaki 
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istikrarsızlığı arttırmaktadır. Sürü davranışının piyasada bir diğer oluşturduğu durum ise fiyat 

balonlarıdır. Fiyat balonları, piyasada çarpıcı fiyat artışları ve çöküşleri ya da uzun süre yukarı yönlü bir 

fiyat hareketinden sonra ani çöküşü ifade etmektedir.  

Sürü Davranışına Karşı Önlemler 

Sürü davranışının finansal piyasalarda yol açtığı negatif etkileri ortadan kaldırmak amacıyla 

ülkelerde yapılan çeşitli düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir: İngiltere’de bazı bankalar 

kamulaştırılarak mevduat ve varlıkları üçüncü taraflara transfer edilmiştir. ABD’de yapılan 

düzenlemelerle, finansal kuruluşlardaki, fiyat balonları sonucu ortaya çıkan sorunlu varlıkların satılması 

sağlanmıştır. Almanya, optimal değerlerinden uzaklaşan varlıklara yönelik düzenlemelerinde, bankaları 

kamu fonlarıyla yeniden sermayelendirilmiş ve yeni kurulan ve varlık yönetim şirketleri için bir çatı 

kuruluş olan kurum vasıtasıyla varlık yönetim şirketlerine transfer ederek yeniden yapılandırmıştır. 

Hollanda, bankaların ve sigorta şirketlerinin yeniden sermayelendirilmesi veya varlık ve 

yükümlülüklerinin başka bir finansal kuruluşa ya da bir köprü kuruluşa transfer edilmesi ve ana 

ortaklıklara ve holding şirketlerine kamu müdahalesine ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Türkiye’de ise 

finansal piyasalara yönelik finansal güvenlik sistemi erken uyarı modeli düzenlenmesine rağmen 

piyasalarda bu model istenilen düzeyde etkinlik sağlayamamıştır.  

Sürü Davranışının Sınıflandırılması 

Sürü davranışı, bilinçli ve bilinçsiz sürü davranışı (Bickhchandani ve Sharma, 2001) ve rasyonel 

ve irrasyonel sürü davranışı (Devenow ve Welch, 1996)  olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Bilinçli sürü 

davranışında yatırımcı, diğer yatırımcıların davranışlarını kopyalamaktadır. Yatırımcının bu niyetle 

almış olduğu yatırım kararı tüm yatırımcılara açık olan bilgilere dayanmayıp, sadece kopyalanan karara 

bağlı olduğu için etkin bir karar değildir (Bikhchandani ve Sharma, 2011: 280; Chen vd., 2007:4-5; 

Walter ve Weber, 2006:376). Bilinçli sürü davranışının ortaya çıkmasının nedenleri şu şekilde ifade 

edilebilir: Bilgiye ulaşmanın maliyetli olması durumunda yatırımcılar, diğer yatırımcıların 

işlemlerinden bilgi edinmek isteyebilir (Bikhchandani vd., 1998:162). Yöneticiler, itibar kaygısıyla 

başarısız olma riskine katlanmak istemedikleri için, kendi bilgilerinden ziyade diğer yöneticilerin 

bilgilerini dikkate alarak yatırım kararı verebilmektedir. Bu durumda, başarısız olsalar dahi diğer 

yöneticilerle aynı hatayı yaptıkları için itibarları daha az zarar görecektir (Scharfstein ve Stein, 1990: 

468). Ancak yöneticilerin bu eğilimi, performanslarının düşmesiyle sonuçlanabilmektedir. Yöneticiler, 

diğer yöneticilerle aralarında fazla fark olmasını istemedikleri için standartlara yakın performans 

sergileme eğiliminde olurlar. Bu durum özellikle genç yöneticilerde gözlemlenmiştir çünkü genç yatırım 

fonu yöneticileri sektör ortalamasından çok fazla sapma gösterdiklerinde, çeşitli yaptırımlarla veya 

cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla, yatırım fonu yöneticileri, ortalamadan sapma 

olduğunda pozisyon değiştirmekte; bilinçli sürü davranışı eğiliminde olmaktadır (Chevalier ve Ellison, 

1999: 429-430). Diğer sürü davranışı tipi, bilinçsiz sürü davranışıdır. Bir grubun benzer belirsizlikler ve 

bilgiler karşısında aldıkları benzer yatırım davranışına bilinçsiz sürü davranışı denmektedir. Yatırım 

kararları birbirinden bağımsız olarak alındığı için, yatırım işlemlerinin birbiriyle fazla ilişkisi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, bilinçli sürü davranışından farklı olarak, bilinçsiz sürü davranışıyla 

alınan yatırım kararları etkindir (Bickhchandani ve Sharma, 2001:80; Chen vd., 2007:4-5; Walter ve 

Weber, 2006:376). Bilinçsiz sürü davranışının nedeni incelendiğinde ise analiz edilen şirket ve hisse 

senedi verilerine göre ortaya çıktığı belirtilmektedir. Yatırım  kararı verilirken aynı veriler analiz edildiği 

için kurumsal yatırımcılar bilinçsiz sürü davranışı gösterme eğilimindedir (Froot vd., 1992:1462-1463). 

Caplin ve Leahy (1994) tarafından geliştirilen “Bilginin Dışsal Değeri Modeli”ne göre, insanlar 

sahip oldukları bilgileri yetersiz görmekte iken ve başkalarının bilgilerine daha çok güvenerek onların 

davranışlarını izleme eğilimindedirler. Ancak, yatırımcının kararlarını, diğer yatırımcıların kararlarına 

göre değiştirerek sürü davranışı sergilemesi her zaman irrasyonel bir davranış olarak kabul 

edilmemektedir. Yatırımcıların finansal varlıklar ile ilgili yeterince bilgisinin olmaması ve mevcut 

bilgilerin doğruluğundan tereddüt etmeleri halinde diğer yatırımcıların davranışlarını taklit etmeleri 

rasyonel bir davranış olarak kabul edilmektedir. Finansal piyasalarda rasyonel sürü davranışına sebep 

olan bilgiye dayalı sürü davranışı (informational-based herding), saygınlığa dayalı sürü davranışı 

(reputation-based herding) ve ücrete dayalı sürü davranışı (compensation-based herding) olmak üzere 

üç olgu vardır (Bikhchandani ve Sharma, 2001: 283). Bilgiye dayalı sürü davranışına bilgisel şelale de 

denilmektedir. Bilgisel şelale, yatırımcıların kendilerinden önce yatırım yapanların kişisel bilgilerini 

değil, yatırım kararlarını gözlemledikleri sürü davranışı şeklidir (Bickhchandani vd., 1998: 152). 
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Bilgisel şelaleye göre, bireylerin yeterli veya doğru bilgiye sahip olmamaları durumunda kendi özel 

bilgilerini yok sayıp diğerlerinin yatırım kararlarını takip ederek elde ettikleri bilgiyi kullanmaları 

rasyonel olarak nitelendirilebilir. Yatırımcının kendi kişisel bilgisine göre yatırım yapması yerine, 

kendinden önceki üç yatırımcının yatırım kararlarını gözlemleyerek yatırım yapması durumunda, üç 

yatırımcının yatırım bilgisi, kendi kişisel bilgisine üstün gelir (Devenow ve Welch, 1996: 609). Bilgisel 

şelalede, yatırımcılar kararlarını kendilerinden önce alınan kararlar üzerine dayandırmakta; karar 

verirken bilgi ve analiz maliyetlerini karşılaştırmak yerine önceki davranışları taklit etmektedirler. Diğer 

yatırımcıların kararlarını uygulamak daha ucuz ve hızlı bir yöntem olduğu için yatırımcılar diğer 

yatırımcıların yeni bilgiler karşısındaki tepkilerini gözlemlemeye çalışırlar (Bikhchandani vd., 1998: 2). 

Bir önceki yatırımcının bir sonraki tarafından taklit edilmesi oldukça önemlidir. İlk yatırımcının 

kararının doğruluğu sorgulanmadan sürüye dahil olan her bir yatırımcı diğer yatırımcıları izlemekte ve 

bilgisel şelale böylece başlamaktadır. Şelaleyi ilk başlatan bilgi optimal olarak kabul edilmektedir. Bilgi 

şelalesinin başlatılması için bir yatırımcının diğerlerinden etkilenmesi ve bu etkinin kendi kişisel 

bilgisinden daha üstün olması gerekmektedir (Doğukanlı ve Ergün, 2011: 229-230). Ancak, bilgisel 

şelale sonucunda yatırımcılar bir önceki yatırımcının kararını uyguladığı için, her bir yatırımcının kendi 

bilgisi piyasadaki bilgi topluluğuna eklenemez ve piyasada bilgi kaybına neden olur. Ayrıca, bilgisel 

şelaleyi ilk başlatanların kararlarının doğruluğu değerlendirilmeden yatırım kararları taklit edildiği için 

piyasa etkinliği azalmaktadır (Bikhchandani ve Sharma, 2001: 280). 

Scharfstein ve Stein (1990), Trueman (1994), Zweibel (1995), Prendergast ve Stole (1996) ve 

Graham (1999) tarafından geliştirilmiş olan diğer rasyonel sürü davranışı, portföy yöneticilerinin ve 

analistlerinin saygınlık kaygılarından kaynaklanan saygınlığa dayalı sürü davranışıdır (Bikhchandani ve 

Sharma, 2001: 290). Yatırımcı ya da portföy yöneticisi, kendi yetenekleri konusunda emin olmadığında, 

bir yatırım karşısında kişisel bilgilerinin tersini gösterse de genelin yaptığı davranışı istekli olarak takip 

ederek saygınlığını kaybetmek istemeyecektir. Bu şekilde sürü davranışının sonucunda başarısız olsa 

dahi çoğunluğun davranışını uyguladığı için yöneticinin saygınlığına zarar gelmeyeceği düşünülür. 

Portföy yöneticilerinin finansal varlık fiyatları ile alakalı bilgilere ulaşma ve bu bilgileri değerlendirme 

becerilerinin belirsizliği, oyun teorisi çerçevesinde ilk portföy yöneticisinin kararının taklit edilmesi 

şeklinde bir denge çözümünü ortaya çıkarmıştır. Geliştirilen bu denge çözümüne göre, portföy 

yöneticilerinin yatırım kararlarında faydalanacakları bilgiler, kendisinden önce yatırım yapan 

yatırımcının yeteneklerine göre farklılık göstermektedir. Portföy yöneticileri, üstün yetenekli ya da az 

yetenekli olarak sınıflandırıldığında, az yetenekli portföy yöneticilerinin yapacağı işlemlerin finansal 

varlıkların fiyatlamasında sapmalara neden olacağı; üstün yetenekli portföy yöneticilerinin işlemlerinin 

ise finansal varlık fiyatları için geçerli bilgiler olacağı kabul edilir. Geçerli olan bilgi şeklinde 

tanımlanan bir başka bilgi unsuru, yatırım kararını ilk olarak veren portföy yöneticisinin aldığı karar 

olacaktır. Eğer portföy yöneticileri kendi yeteneklerine güvenmiyorsa yanılma ihtimalinin doğuracağı 

riskten kaçınmak için, bireysel bilgileri tersini gösterse de, ilk yatırımcının kararlarını izlemeyi tercih 

edecektir. Bu davranışın sonucunda bireysel bilgi göz ardı edilerek, ilk yatırımcının kararlarının taklit 

edilmesiyle sürü davranışı ortaya çıkacaktır (Bikhchandani ve Sharma, 2001: 291-292). Böyle bir 

yatırım davranışı rasyonel olarak kabul edilse de, kararları izlenen yatırımcının düşük yetenekli olması 

ve diğer yatırımcıların onu takip etmesi, piyasa fiyatlarının temel değerlerden uzaklaşmasına ve piyasa 

riskinin artmasına neden olabilmektedir (Altay, 2008: 32-33). Scharfstein ve Stein’a (1990) göre, 

saygınlığa dayanan sürü davranışı rasyonel olarak kabul edilmese de iş hayatındaki saygınlığını 

korumaya çalışan yöneticiler açısından oldukça rasyoneldir. Herkesin kazandığı ancak kişisel kararlar 

sonucu yatırımcının kaybının söz konusu olması halinde yatırımcı, saygınlığının zarar görmemesi 

amacıyla böyle bir davranışa yönelebilir. Saygınlığa dayalı sürü davranışını etkileyen birçok unsur 

bulunmaktadır. Daha düşük eğitim düzeyine sahip portföy yöneticileri sürü davranışına daha yatkın 

olurken; üstün nitelikli eğitime sahip portföy yöneticilerinde sürü davranışı eğilimi daha azdır. Bir başka 

unsur, tecrübeli portföy yöneticileri kendilerini daha yetenekli gördükleri için sürü davranışı eğilimleri 

daha düşüktür. Son olarak, daha yaşlı portföy yöneticileri, risk almak istemedikleri için sürü davranışı 

sergilemeye daha yatkındır (Borensztein ve Gelos, 2001: 5). 

Ücrete dayalı sürü davranışı, portföy yöneticilerinin performansları değerlendirilirken diğer 

portföy yöneticileri ile karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır (Borensztein ve Galos, 2000: 5). Ücrete 

dayalı sürü davranışı, Maug ve Naik tarafından geliştirilen model ile  açıklanmaktadır. Fon yöneticisinin 

performansının, yöneticinin ücreti konusunda belirleyici olduğu belirtilmektedir. Modelde, yatırımcı 
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performansları diğer fon yöneticilerinin performanslarıyla karşılaştırılarak ölçülür. İlk olarak  

karşılaştırma kriterinde yer alan fon yöneticilerinin yatırım yapmasının ardından incelenen yönetici 

onların yatırım kararlarını gözlemleyerek kendi portföyünü oluşturmaktadır. Böylece, fon yöneticileri 

arasında birbirine benzer portföyler oluşturulduğu ve sürü davranışının ortaya çıktığı görülmüştür. Eğer 

portföy yöneticilerinin değerlendirilmesi karşılaştırmalı performans yerine, mutlak performansa göre 

yapılıyor olsaydı ücrete dayalı sürü davranışının ortaya çıkmayacağı ileri sürülmektedir (Doğukanlı ve 

Ergün, 2011: 231). İrrasyonel sürü davranışı, yatırımcıların üzerinde baskı oluşması sonucu karar verme 

aşamasında yapmaları gereken sistematik analizler yerine, hevristikleri dikkate alması sonucu ortaya 

çıkmaktadır (Döm, 2003: 147-148). Kahn’a (2004) göre yatırım kararları verilirken yatırımcıların 

rasyonellikten uzaklaşıp irrasyonel olmasına neden olan üç sebep bulunmaktadır: sosyal etkileşim 

(social interactions), hevristik yalınlaştırma (heuristic simplification) ve kendini kandırma (self-

deception).  

• Sosyal etkileşim göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar piyasa bileşenlerini oluşturan 

gruplardan bağımsız kararlar alarak başarılı olmaktansa, grupla aynı yönde hareket ederek 

başarısız sonuçlar almayı tercih edebilmektedir. Yatırımcıların grup kararlarına uymasının 

sebebi, kişisel bilgileri ile grubun bilgisi birbirine ters düştüğünde kaygılanarak, dışlanma ve 

diğer grup üyelerinin onların yeterliliğine ilişkin olumsuz düşüncelere kapılması endişesidir. 

• Hevristikler yoluyla kısıtlı dikkat, hafıza ya da bilginin işlenmesi yeteneği nedeniyle belirli bir 

bilginin alt kümesine odaklanılması yoluyla karar süreci basitleştirilmiş olur. Yatırımcının 

kendisine ait bilgisini genelleştirmesine ve mevcut olaylardan hareketle geleceği tahmin 

etmesine sebep olabilir. 

• Kendini kandırma durumunda yatırımcı, vermiş olduğu kararlar içinden başarılı olanlarda 

kendisini yetenekli görürken, başarısızlıkla sonuçlanan kararlarda ise kötü şansın sebep 

olduğunu düşünür. Bu durum yatırımcının hatalarını görmeyip kendine aşırı güvenmesine neden 

olur. 

Rasyonel sürü davranışı bilgisel etkilerden kaynaklanmasına rağmen irrasyonel sürü davranışı 

sosyal baskı, moda ve sosyal fikir birliği ile ilişkilendirilmektedir (Döm, 2003: 146). 

Sürü Davranışı: Finansal Piyasalardan Örnekler 

Bireylerin sürü halinde karar verme dürtüsü Lale Balonuna kadar dayanmaktadır. Bu olay 

genelde tarihteki ilk spekülatif balon olarak bilinir. Hollanda Altın Çağı’nda lale soğanlarının 

fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip daha sonra çöküşe geçtiği dönemdir (1636-1637). İlk kez 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Hollanda büyükelçisinin İstanbul’dan alıp Hollanda’ya getirdiği 

lale soğanı zaman içerisinde lüks ve statü sembolü haline gelmiştir. Fiyatı, olması gerekenden çok daha 

hızlı bir şekilde artmış ve kârlı yatırım aracına dönüşmüştür. Laleye dayalı sözleşmeler, yetenekli bir 

ustanın yıllık gelirinin 10 katına satılmaya başlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan ve ilk kitlesel çılgınlık 

olarak tanımlanan Lale Çılgınlığı, Hollanda ekonomisini uzun vadeli bir krize sürüklemiştir.  

Güney Denizi Balonu, tarihte borsa krizi olarak yer almaktadır. 18. Yüzyıl'da Güney 

Amerika'da faaliyet gösteren Güney Denizi şirketinin hisse fiyatları, sürü davranışının da etkisiyle 

piyasa spekülasyonu sonucu olağanüstü bir şekilde kısa süre içerisinde artış göstermiştir. Talep artışıyla 

birlikte şirket hisseleri, 1720 yılının Ocak ayında 128 pound'dan işlem görürken, bu rakam Ağustos 

ayında 1000 pound'a kadar yükseldi. Ancak şirketin, gerçekte fiyatların bu kadar artmasına neden olacak 

kârlılığı olmadığı için, beklenti talebiyle oluşan balon sonunda patlamıştır. Varlık fiyatlarında oluşan 

balon sonucunda ortaya çıkan bu kriz İngiltere’nin derin bir ekonomik krize girmesine neden olmuştur. 

Finansal piyasalarda  sürü davranışına verilebilecek bir başka örnek küresel finansal krizdir. 

2008 küresel finansal kriz, Amerika’da konut piyasasında hızla büyüyen spekülatif balonunun, 2008’in 

ikinci yarısından itibaren yatırım ve ticaret bankacılık sektörleri ile sigortacılık endüstrisini de 

etkileyerek küresel finansal krize dönüşmesidir. Küresel finansal krizin ortaya çıkmasında etkili olan 

faktörlerin yatırımcı ve yöneticilerin hırsı, korku, kayıp ve belirsizlikten kaçınma, aşırı güven, sürü 

davranışı, sınırlı rasyonellik olduğu görülmüştür. Küresel finansal krizde, bireysel yatırımcılardan 

ziyade finansal kuruluşlar içerisinde sürü davranışı tespit edilmiştir. 
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Sürü davranışına diğer alanlarından örnek olarak 1950 yılında Harvey Leibenstein tarafından 

ortaya konan Bando Arabası Etkisi verilebilir. Bir yerel seçim kampanyasında bir palyaçonun bando 

arabasına binerek etrafındakileri müziğe katılmaya ve desteklediği adaya oy vermeye davet etmesi ve 

halkın onun etrafında toplanmasıyla ortaya çıkan durumdur. Sürü davranışının, diğerlerinden geri 

kalmamak, insanlara uyum sağlamak, modaya uymak veya grubun bir parçası olmak amacı taşıdığı 

belirtilmiştir.  

LİTERATÜR 

Çalışmanın bu kısmında, literatüre yer verilmiştir. Davranışsal finans ve sürü davranışı 

kapsamında literatürde öne çıkan çalışmalar incelenmiştir.  

Chang vd. (2000) çalışmasında, uluslararası piyasalardaki yatırım davranışları sürü davranışı 

sergileme eğilimleri açısından 1981-1995 döneminde incelenmiştir. Çalışmaya, ABD, Hong Kong, 

Japonya, Güney Kore ve Tayvan ülkeleri dahil edilmiştir.  Ampirik sonuçlar,  ABD ve Hong Kong'da 

sürü davranışına rastlanmazken; Japonya'da sürü davranışının kısmen gözlemlendiğini ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte, gelişmekte olan piyasalardan Güney Kore ve Tayvan için, sürü davranışı 

oldukça yüksek düzeydedir. Ayrıca, sürü davranışının görüldüğü gelişmekte olan piyasalarda, firmaya 

özgü bilgilerden ziyade makroekonomik bilgilerin yatırımcı davranışı üzerindeki etkisinin daha fazla 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Hwang ve Salmon (2004), sürü davranışının, belirli bir piyasadaki varlık fiyatları üzerindeki 

etkisinin saptanması ve ölçülmesi için yeni bir yaklaşım önermiştir. Bu yöntem, sürü davranışının, varlık 

getirilerindeki ortak hareketler üzerinden ayırt edilmesini sağlamaktadır. Çalışmada, 1993-2002 

döneminde, ABD ve Güney Kore hisse senedi piyasalarında sürü davranışı analiz edilmiştir. Ampirik 

sonuçlar, beklenilenin aksine,  Asya ve Rusya Krizleri sırasında, sürü davranışının azaldığını 

göstermiştir. Piyasanın hem yükseldiği hem de düştüğü dönemlerde ise, sürü davranışının varlığı tespit 

edilmiştir. Sonuçlar, piyasa krizi veya stres dönemlerinin piyasaların dengeye dönmesine ve etkin 

fiyatlandırmaya yardımcı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca, piyasada gözlemlenen sürü 

davranışının piyasa koşullarından ve makroekonomik göstergelerden etkilenmediği belirtilmiştir. 

Demirer vd. (2015), sürü davranışını emtia vadeli işlem piyasaları kapsamında inceleyerek 

emtia finansallaşmasını analiz etmiştir. Emtia vadeli işlem piyasalarında sürü davranışı incelenirken 

1995-2012 döneminde enerji, tahıl, hayvancılık ve metaller dahil olmak üzere dört emtia sektörüne ait 

veriler ele alınmıştır.  Analiz yöntemi olarak Chang vd. (2000) tarafından geliştirilen CSAD (the cross-

sectional absolute standard deviations of returns) yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, yalnızca büyük fiyat 

hareketlerinin olduğu dönemlerde, tahıl vadeli işlem getirileri arasında daha düşük getiri dağılımları ile 

gösterilen yüksek oynaklık durumu sırasında tahıl pazarındaki sürü davranışına dair önemli kanıtlar 

sunmuştur. 

Doğukanlı ve Ergün (2015), Hwang ve Salmon (2004) tarafından geliştirilen analiz yöntemini 

kullanarak BIST’te sürü davranışının varlığını araştırmıştır. Bu kapsamda BIST’te yer alan 15 farklı 

sektörün günlük, haftalık ve aylık verileri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sürü davranışının kısa 

dönemde daha belirgin olduğu elde edilmiştir. Sektörel bazda incelendiğinde yatırımcıların reel sektör 

hisse senetlerinde daha az sürü davranışı gösterirken; finansal sektör hisse senetlerinde çok daha şiddetli 

sürü davranışı gösterdikleri ortaya konmuştur. Çalışmanın en çok dikkat çeken sonucunun ise, 2008 

Küresel Finansal Krizinin öncesindeki 2006-2007 yıllarında, sürü davranışı ölçütlerinin en düşük 

değerini alması gösterilmiştir. 

Atacan ve Erdinç (2019), emtia futures piyasalarında sürü davranışının varlığını Hwang ve 

Salmon (2004)’un yöntemi aracılığıyla 1998-2018 dönemi için incelemiştir. Çalışmada, futures 

piyasalarında sürü davranışının varlığını kanıtlayan bulgulara ulaşılamamış; piyasa yönünde sürü 

davranışının etkilerinin, piyasa getirileri gibi piyasa koşullarından bağımsız olarak zamanla değiştiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Akçaalan vd. (2020),  2001 ile 2016 yılları arasındaki piyasa verilerini kullanarak, BIST‘te sürü 

davranışını analiz etmiştir. Çalışmada, Hwang ve Salmon (2004) tarafından önerilen model üzerinden 
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sürü davranışı endeksi elde edilmiş ve zaman serisi analizi yapılmıştır. Toplam piyasa oynaklığı, piyasa 

getirisi ve uluslararası yatırımcıların toplam işlem hacmi VAR analiziyle incelenmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre, uluslararası işlem hacmi arttığında, sürü davranışı endeksinin de arttığı; ancak bu artışın 

ticaret hacminden kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Aksine, ticaret hacmi arttığında endeksin azaldığı 

gözlemlenmiştir. 

Chang vd. (2020), ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinde, yenilenebilir ve fosil yakıt enerji hisse 

senedi getirilerini kullanarak fosil yakıttan yenilenebilir enerji piyasalarına doğru sektörler arası sürü 

davranışı eğilimi ve risk yayılmalarını incelemiştir. Çalışma, 2000–2020 yılları arasında küresel finansal 

krizi ve salgın hastalık (SARS ve COVİD olmak üzere) dönemlerini kapsamaktadır. Sermaye varlık 

fiyatlandırma modeli esas alınarak, sürü davranışını temsilen CSAD ölçüm yöntemi kullanılmıştır. 

Sonuçlar, petrol getirilerinde aşırı azalma meydana geldiğinde, yatırımcıların sürü davranışı eğiliminin 

arttığını göstermiştir. Özellikle küresel finansal kriz öncesinde, sektörler arasında ABD Fosil Yakıt 

Enerjisi Hisse Senedi Getirilerinden  yenilenebilir enerji piyasasına doğru sürü davranışı söz 

konusuyken, Covid-19 sırasında sürü davranışı eğilimleri sadece ABD ile sınırlı kalmamış, Avrupa ve 

Asya piyasalarına da sıçramıştır. 

Hudson vd. (2020) çalışmasında, İngiltere’de 2004-2017 yılları arasında kurumsal yatırımcıların 

sürü davranışı ve yatırımcı duyarlılığının sürü davranışına etkisi ele alınmıştır. Bu bağlamda, Hwang ve 

Salmon (2004) analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, fon yöneticilerinin, 

piyasa büyüklüğünü ve portföy fiyatlarını dikkate alarak sürü davranışı gösterdiklerini ortaya 

koymuştur. Yatırım ortaklığı yöneticilerinin sürü davranışının tek yönlü olarak yatırımcı duyarlılığından 

etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu tek yönlü etkinin fon yapısındaki değişiklerden kaynaklandığı 

belirtilmiştir. 

Kuzu ve Çelik (2020) çalışmasında, BIST‘te hisse senedi getirileri kullanılarak sürü 

davranışının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2000-2020 dönemi ele alınmış ve BIST’te işlem 

gören hisse senetleri ve piyasa göstergesi olarak BIST 100 endeksi kullanılmıştır. Sürü davranışı Christie 

ve Huang (1995) ve Chang vd. (2000) tarafından geliştirilen yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. 

BIST’te yaşanan düşük volatilite hareketlerinin sürü davranışının altında yatan temel güdülerden biri 

olabileceği belirtilmiştir. 

Lu vd. (2021), Çin sermaye piyasasında fon yöneticilerinin sürü davranışlarını, robust return 

efficiency (RRE) modeli ile 2013-2019 yılları arasında araştırmıştır. Analizde, yatırım konsantrasyonu, 

hisse senedi miktarı, yüksek sermayeli hisse senedi miktarı, yatırımcı sayısı, girişimci güven endeksi ve 

milli gelir kullanılmıştır.  Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, sürü davranışı piyasada, hisse 

senedi fiyatlarındaki aşağı ya da yukarı yönlü hareketler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, hisse 

senetlerinin piyasada aşırı veya eksik değerlenmesi sonucu sürü davranışı gözlemlenmiştir. 

Sürü davranışıyla ilgili yapılmış çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, davranışsal 

finansın ve sürü davranışının literatürde oldukça geniş ve kapsamlı bir alana yayıldığı, ayrıca finans 

piyasalarının yanı sıra makroekonomik göstergeler üzerinde de önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, sürü davranışı davranışsal finansta önem arz eden bir olgudur. Sürü davranışıyla 

hareket edilmesi, piyasada fiyatların aşırı şişmesi ve volatilitenin artması gibi sonuçlar doğurmaktadır. 

Bilgi ve iletişimin artmasıyla, finansal piyasalarda sürü davranışının yol açtığı olumsuz etkileri ortadan 

kaldırmaya yönelik ülkelerin yaptığı düzenlemeler de önemli hale gelmiştir. Her ne kadar piyasaların 

sıkı bir şekilde denetlenmesi, erken uyarı sistemi vb. düzenlemeler söz konusu olsa da, sürü davranışının 

piyasalardaki etkisi tamamen ortadan kaldırılamamıştır.  
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  ÖZET  

Çalışmanın konusu ilkokul Hayat Bilgisi ders  kitabı konu ve resimlerinde var olduğu 

düşünülen cinsiyetçi rollerin öğretmenler tarafından fark edilip fark edilmediğini 

değerlendirmektir. Çalışmanın amacı, ilkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi ders kitabında işlenen 

konularda ve konu anlatımlarını destekleyen resimlerde toplumsal cinsiyet rollerine nasıl yer 

verildiğini öğretmenlerin gözünden tespit etmektir. Bu amaçla, devlet okullarında kullanılan 3. 

sınıf Hayat Bilgisi kitabında 6 tema içerisinde bulunan 81 başlık altında işlenen konu ve 

konularla ilgili görseller incelenmiştir. Ardından  10 tane 3. Sınıf öğretmeninin  de bu konu ve 

görselleri incelemesi istenmiştir. Resimler ve konular toplumsal cinsiyet rolleri, meslek rolleri, 

aile içi iş bölümü rolleri, aile büyüklerinin yaşantılarındaki roller ve kadın ile erkeğin sosyal 

statüsü başlıkları altında incelenmiştir. Resim ve konuları inceleyen sınıf öğretmenlerinin 

inceleme sonuçlarını mülakat yöntemi kullanılarak aktarmaları sağlanmıştır. Bu araştırmada 

nitel araştırma yöntemlerine göre tasarlanmış bir durum tespit çalışmasıdır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmış olup, formda araştırmacılar tarafından verilen 

yanıtlar dört tema etrafında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin bir kısmının 

cinsiyetçi yaklaşımda bulunduğu ve Hayat Bilgisi kitaplarında toplumsal cinsiyetçi rollerin 

empoze edildiği görselleri ya da anlatımları fark etmediği tespit edilmiştir. Bu öğretmenler 

öğrencilerin de bu ayrımı görebileceklerine dair inançlarının olmadığını ifade etmişlerdir. Bir 

kısım öğretmen ise metinlerde pozitif ayrımcılık yapıldığını belirtmiştir. Diğer kısım 

öğretmenler ise Hayat Bilgisi ders kitaplarında cinsiyetçi tutumların belirgin olduğunu 

savunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Hayat Bilgisi kitabında cinsiyetçi rolleri, 

Cinsiyet rolleri. 
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A SOCIOLOGICAL RESEARCH ON GENDER ROLES IN 

PRIMARY SCHOOL 3rd GRADE LIFE SCİENCE COURSEBOOK  

ABSTRACT  

The subject of the study is to evaluate whether the sexist roles that are thought to exist 

in the primary school Life Science coursebook topics and pictures are noticed by the teachers. 

The aim of the study is to determine how gender roles are included in the subjects covered in 

the primary school 3rd grade Life Science coursebook and in the pictures that support the 

narration from the perspective of the teachers. For this purpose , the subjects covered under 81 

titles within 6 themes in the 3rd grade Life Science coursebook used in public schools and the 

images related to the subjects were examined . Then, 10 3rd grade teachers were asked to 

examine this subject and visuals. Pictures and subjects were examined under the headings of 

gender roles, occupational roles, division of labor in the family, roles in the lives of  family 

elders and the social status of men and women.It was ensured that the classroom teachers, who 

examined the pictures and subjects, conveyed the results of their examination by using the 

interview method. This research is a case study designed according to qualitative research 

methods. The interview form was used as a data collection tool in the research, and the answers 

given by the researchers in the Forum gathered around four themes. As a result of the research, 

it was determined that some of the teachers had a sexist approach and did not notice the images 

or expressions that gender roles were imposed in the Life Science coursebooks. These teachers 

stated that they do not believe that students can see this distinction  . Some teachers stated that 

positive discrimination was made in the texts. The other part of the teachers argued that sexist 

attitudes are evident in the Life Science coursebooks.  

Keywords : Gender , sexist roles in Life Science coursebook , Gender roles . 

GİRİŞ  

Toplumsallaşma kavramı , bireylerin doğumundan itibaren içinde yaşadıkları toplumun 

kurallarını tanıyıp benimseme sürecinde öğrenilmektedir. Her toplumun bireyleri, 

toplumsallaşma sürecini yaşar fakat toplumsallaşmanın dinamikleri toplumdan topluma; o 

toplumun kültürü, yapısı, değerleri doğrultusunda farklılık gösterir. Toplumların ortak 

özellikleriyse hemen hepsinin kadın ve erkeği birbirinden farklılaştırarak 

toplumsallaştırmalarıdır.  (Taştekin 2019)  
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Toplum, toplumsallaşmayı öğrenme sürecinde çeşitli yollarla kadına ve erkeğe ayrı ayrı 

verdiği görevlerle bireye toplumsal cinsiyet rollerini de benimsetmektedir. Toplumsal cinsiyet 

rolleri ilk önce aile içinde öğrenilse de, eğitim ve öğretim yuvası olan okullarımızın  toplumsal 

cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde  önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Çünkü okullar 

bireylerin toplumsallaşmasını sağlarken bir yandan da onlara toplumsal cinsiyet rollerini 

kazandırır. (KILIÇ, 2011) Özellikle temel eğitimin alındığı ilkokullar eğitim ve öğretim 

sürecinde en önemli ve kritik dönemi içine almaktadır.  

İlkokulu kapsayan eğitim öğretim sürecinde, çocukların topluma faydalı birer birey 

olarak yetiştirilmesi ve onlara bu yönde gerekli  bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda her derse ait kazanımlar belirlenmiş ve kazanımlar 

dikkate alınarak ders kitapları hazırlanmıştır.  

Her öğrencinin kolaylıkla ulaşabilmesi ve her an yanında bulundurup kolayca ders 

tekrarı yapabilmesi açısından ders kitapları eğitim öğretimde kullanılan materyaller arasında 

her zaman ilk sırada yer almıştır. Bu durum, ders kitaplarının içerisinde bulunan metinlerin, 

görsellerin ve etkinliklerin hedeflenen kazanımları destekleyici olmasını gerektirmektedir. Bu 

ders kitaplarından biri de Hayat Bilgisi kitabıdır.  

3. sınıf Hayat Bilgisi dersi  ile bireyin kendi bilgi ve yetenekleri doğrultusunda topluma 

kazandırılması amaçlanırken, ders kitabındaki anlatımlarla bireyin toplumsallaşması 

desteklenmektedir.  

Araştırmanın amacı, ilkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi ders kitabında işlenen konularda ve 

konu anlatımlarını destekleyen resimlerde toplumsal cinsiyet rollerine nasıl yer verildiğini ders 

kitabı incelenerek ve  öğretmenlerin görüşü alınarak karşılaştırmalı analiz etmektir. Bireyler 

toplumsal rolleriyle ilgili ilk bilgilerini ailelerinden öğrenmektedir. Aileden sonra bireylerin 

bilgi edindikleri yerler okullardır. İlkokul ise her konuda kalıcı bilgilerin öğrenildiği yerdir. 

Okullarda kullanılan kitaplar ise öğretilen bilgilerin pekiştireci sayılmaktadır. Bu 

pekiştireçlerde işlenen konu ve bu konulara ilişkin görseller bireylerin zihin dünyasını ve 

toplumsal yaşantısını şekillendirmektedir.   

Bu araştırma ile ilkokul düzeyinde kullanılan materyallerin toplumsal rolleri 

pekiştirmede ne derece etkili olduğu ele alınmaktadır. Çalışma, kadın erkek rollerine ilişkin 

tartışmalara yeni bir bakış açısı getirmesi açısından önem arz etmektedir.  

YÖNTEM 
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Mülakat tekniği , etkileşimli olmasından ötürü ve uygulandığı zaman ve şartlar göz 

önüne alındığında diğer nitel araştırmalarına göre daha esnek sayılabilmektedir. Bu tekniği 

uygularken görüşülen bireylere sorulan soruların yanıtları daha geniş zaman aralığında 

alınabilindiği gibi , cevapların bir çırpıda alınma zorunluluğunun olmaması mülakat yönteminin 

daha rahat  uygulanabilirliğini göstermektedir. (Yıkmış, 2020) 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerine göre tasarlanmış bir durum tespit 

çalışmasıdır. Hayat Bilgisi ders kitabında toplumsal cinsiyet rollerine nasıl değinildiği, bu 

rollere dikkat çekme ve benimsetme aşamasının kitaplarda ne şekilde işlendiği, o dersi öğreten 

öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilmiştir.   

Araştırmada veri toplama aracı olarak mülakat formu kullanılmıştır ve çalışmaya aynı 

okulda bulunan, 3. Sınıfları okutan 10 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerle yüz yüze görüşmenin yanı sıra internet aracılığıyla e-görüşme ve telefonla 

görüşme şeklinde iletişim sağlanmıştır.   

Hayat Bilgisi ders kitabı konularını, etkinliklerini , metinlerini ve resimlerini inceleyen 

sınıf öğretmenlerinin inceleme sonuçlarını mülakat yöntemi kullanılarak aktarmaları 

sağlanmıştır. Mülakat formuna araştırmacılar tarafından verilen yanıtlar dört tema etrafında 

toplanmıştır.  

BULGULAR  

Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin bir kısmının cinsiyetçi yaklaşımda bulunduğu 

ve Hayat Bilgisi kitaplarında toplumsal cinsiyetçi rollerinin empoze edildiği görselleri ya da 

anlatımları fark etmediği görülmüştür. Bu öğretmenler öğrencilerin de bu ayrımı 

görebileceklerine dair inançlarının olmadığını ifade etmişlerdir.  

Bir kısım öğretmen,  metinlerde pozitif ayrımcılık yapıldığını belirtmiştirken diğer 

öğretmenler ise Hayat Bilgisi ders kitaplarında cinsiyetçi tutumların belirgin olduğunu 

savunmuştur.  

Bir öğretmeninin ise konu hakkında çekimser davrandığı tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin bir kısmı Hayat Bilgisi ders kitabında yer alan konu ile alakalı 

görsellerin cinsiyetçi unsurlar taşıdığını düşünmekte iken bir kısmı görsellerde cinsiyetçi 

unsurların olmadığını belirtmektedir. Cinsiyetçi unsurların olmadığını belirten 

öğretmenler, cinsiyetçi görsellerin varlığının çok önemli olmadığı ifade etmektedir. Kendi 

cümleleriyle;  
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K2; Hayat Bilgisi ders kitabımızda , öğrencilerin dikkatini çekebilecek kadar , bariz bir 

cinsiyetçi unsur bulunmamaktadır.  

K9;Diyelim ki böyle bir cinsiyetçi durum var fakat bunun çözümünün olduğunu 

sanmıyorum. Bizler ne görüşte olursak olalım bu düzenin değişme ihtimali olduğunu 

düşünmüyorum. Fakat incelediğimde  bu durumun küçük mesajlar halinde verildiğini 

görüyorum.  

K6; Bazı görsellerde bariz bir cinsiyetçilik bulunmaktadır. Çamaşır makinesi görselinin 

yanında bir kadın bulunmakta ve bu o kadının görevi gibi gösterilmektedir. Kadınlar her zaman 

istenilen gibi olmak zorunda bırakıldıkları için bu görsellere çok fazla absürd olarak 

bakılmıyor.  

Öğretmenler Hayat Bilgisi ders kitabındaki konuları pekiştirmek üzere verilen 

örnek veya değerlendirme etkinliklerinde ataerkil yapının var olduğunu düşünmektedir 

Öğretmenler, geleneksel değerlerin devamlılığı ve cinsiyete yönelik mesleklerin ve rollerin 

sürekliliğinden kaynaklı olarak bu görsellere yer verildiğini düşünmektedir. Kendi 

ifadeleriyle;  

K7;Bence kitaplardaki bu durum ataerkillikten gelmiyor, tamamen toplumun kendi 

şekilleşmesiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Toplumda bir düzen var ve bu düzen 

zaten atalarımızdan ecdadımızdan süregelen bir durumdur. Ayrıca dinimize göre de 

düşündüğümüzde kadının toplumdaki yeri başka erkeğinki başkadır. 

K4; Evet ben ataerkil yapının bulunduğunu düşünüyorum . Bir Pazar yerindeki görselde 

anneler çocuklarıyla pazarda alış veriş yaparken , satıcıların hepsi erkektir. Erkek çalışan 

olarak görülürken kadın evinin yemek alış verişini yapmaktadır. 

Öğretmenler, Hayat Bilgisi ders kitabında mesleklerin görev ve sorumluluklarının 

kavranmasıyla alakalı cinsiyetçi rollere yer verildiğini belirtmiştir. Kadınlar için 

öğretmen, hemşire gibi meslekler erkekler için polislik gibi mesleklerin yer verildiğini 

belirtmiştir. Kendi ifadeleriyle;  

K1; Ders kitabımızda meslekler konusunda çok açık rol dağılımı yapılmıştır. Örneğin, 

mesleği polis olan kişi iki ayrı sayfada da erkek olarak gösterilmiştir. Yada öğretmen 9 yerde 

kadın 2 yerde erkek olarak gösterilmiştir.  

K7;Ben çok fazla olduğunun düşünmüyorum . bariz bir şey yapıldığını görmüyorum . 

Şu zamandan sonra bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum sanırım. 
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K8;Burada eğitimi ve öğretimi aksatacak türden bir şey olduğunu görmüyorum. 

Eğitimde yanlış sonuca götürecek ya da kutuplaştıracak bir şey de bulunmamaktadır. Hemşire 

kadın mesleğidir. Erkek hemşirler son yıllarda hastanelerde görünmektedir.  

Öğretmenlerin bir kısmı Hayat Bilgisi ders kitabı metin içeriğinde cinsiyetçi 

ögelere yer verildiğini kabul ederken bir kısmı böyle bir öge görmediğini belirtmiştir. 

Kendi ifadeleriyle; 

K2;Evet bazı yerlerde fark ettim. Annesinin yaptığı yemeklerde artan ekmekleri nasıl 

değerlendirdiğini düşündüğü ‘evimizde tasarruf’ konusunda fark ettim.  

K5;Arkadaşlarımdan etkilenirim adlı konumuzun etkinliğinde , arkadaşıyla oyuna 

dalan bir çocuğun eve gecikmesinden ötürü annesinin endilendiğini görüp ondan özür dilemesi 

bana göre cinsiyetçi ögedir. Çünkü baba evde değil çalışmakta ama anne her daim evde 

izlenimi verilmiştir.  

K8; Ben kitabın herhangi bir yerinde cinsiyetçi bir öge göremedim. Çok belirgin 

olduğunu düşünmüyorum.  

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTABI GÖRSELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Kitabın 87. sayfasında kağıt savaşı yapılarak kirlenen sınıfın iki kız öğrenci tarafından 

temizlendiği görseller bulunmaktadır. Bu durum , temizlik görevinin kızlara ait olduğunu 

gösteren mesaj haline gelmektedir. Temizlik işinin herhangi bir cinsiyetle ilişkilendirmenin 

yanlış olacağı düşünülmektedir. Bu noktada kullanılan görsellerin temizlik görevinde her iki 

cinsin de temsil edilmesine dikkat edilmesi önerilmektedir.  

58. ve 59. Sayfada ‘Evimizde Tasarruf’ konusunda Defne adlı bir kız çocuğunun 

annesinin yaptığı yemeklerden artan ekmeklerin sonrasında ne yapıldığını merak etmesi ve 

sonuç olarak annesinin artan ekmekleri farklı bir şekilde değerlendirmiş olduğu görülmektedir. 

Tasarruf konusu bir evin içinde yaşayan hekesin sorumluluğunda olan bir konudur. Artan 

ekmekler konusunda herkesin fikri alınıp değerlendirmesi yapılırsa, kız erkek demeden tüm 

öğrencilere daha çok katkı sağlayıcı olacağı düşünülmektedir. Ders kitapları hazırlanırken bu 

hususların dikkate alınması önerilmektedir.  

Meslekler konusunun dikkat çeken cinsiyetçi tutumlar tespit edilmiştir. Öğretmenlik, 

erkek görseliyle 2 kez kullanılırken kadın görseliyle defalarca kullanılmaktadır. Benzer bir  

durumun tersini polislik mesleğinde görmek mümkündür. Polis mesleği iki kez art arda erkek 
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görseliyle kullanılmaktadır. Balerin ve terzilik mesleği için kadın görseli kullanılırken, sınıfça 

yapılan bir muhtar gezisinde muhtarın erkek olduğu  görülmüştür.  

Meslekler konusunda yaşanan ayrımcılığı giderebilmek amacıyla; kitapta meslekler 

konusuna girerken ‘İleride hangi mesleği seçmek istersiniz?’ diye bir hazırlık sorusu 

yöneltilmektedir. Burada asıl önemli olan, dersi işlemeden önceki birey ile dersten çıkan birey 

arasında bakış açısı anlamında fark yaratabilmektir. Yani bireyin bu soruya, kendi yetenekleri 

ve hayalleri doğrultusunda cevap verebilmesi sağlanabilmelidir.  

Ders kitaplarının bireye yeni ufuklar açabilmesi hususunda büyük önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle Hayat Bilgisi ders kitabında bireye toplumun dayattığı rollere 

göre uygun görülmüş olan mesleklerin aksine, bireyin kendi yeterliliklerine, hayallerine, 

hedeflerine göre meslek seçmesinin hayatta mutlu ve başarılı olabilmesi için çok büyük bir 

etken olduğunun  belirtilmesi önerilmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

İlkokul Hayat Bilgisi ders kitabı incelenmiş olup; ders kitabının konu ve resimlerinde 

var olduğu düşünülen cinsiyetçi rollerin öğretmenler tarafından fark edilip fark edilmediği 

değerlendirilmiştir.  

Bu değerlendirme sonucunda, öğretmenlerin genelinin cinsiyetçi rollerin belirginliğini 

savunduğu görülmüştür.  Ancak bu ayrımın olmadığını belirten ve konu hakkında çekimser 

tutum sergileyen öğretmenler de mevcuttur.  

Bu durumun altında yatan nedenin ise geleneksel değerlerin, rollerin ve mesleklerin 

devamlılığının savunulması görüşü ile desteklendiği görülmektedir.  

Bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre ders kitaplarının belli aralıklarla, toplumsal 

değişimlere ve gelişmelere göre güncellenmesi gerekmektedir. Gerek mesleklerle ilgili, gerekse 

günlük yaşantımızla ilgili değişimlerin ders kitabına yansıtılması bireyin hayatla ilgili gerçek 

bilgilere ulaşmasını sağlayacaktır.  

Geçmişte kadınla ilgili sınırlar daha belirgin bir haldeyken günümüzde kadın toplumun 

hemen her yerinde varlık göstermektedir. Bu durum ilkokuldaki çocukların eğitiminde yer alan 

materyallerde de belirtilmesi gereken bir husustur. Ders kitapları hazırlanırken bu husus göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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Kız çocukları hayatın neresinde olduklarını ve nereye doğru gidebileceklerini bilerek 

yaşamalı; erkek çocuklarının ise kızların hem mesleki açıdan hem de toplumda yaşama 

açısından özgürlüklerini tanımaları gerektiği düşünülmektedir. Yaşadığımız  hayatta kadın ve 

erkek ortak hayatı paylaşmaktadır ve kadın ihtiyaç duyduğu anda her türlü işte 

çalışabilmektedir. Mesleki ayırım söz konusu olmamalıdır ve bu durum ilkokul ders kitaplarına 

da yansımamalıdır.  

Ders kitaplarında kadınların mutfak önlüğü ile ya da çamaşır makinesinin başında 

bulunduğu görsellerine erkeklerin de eklenerek  hayatın müşterek olduğunu ve bu işlerin sadece 

kadınlara ait olmadığı görüşünün benimsetilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda ayrımcılığın değil, eşitliğin vurgusunun yapılması önerilmektedir.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının cinsiyet, 

bölüm ve sınıflarında bulunan yabancı uyruklu öğrenci sayısı değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın 

modeli tarama araştırmasıdır. Örnekleme yöntemi olarak tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırmanın örneklemini ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi, Türkçe Eğitimi 

ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 188 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak Sağlam ve Kanbur (2017) tarafından geliştirilen “Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçek 

iletişim, uyum ve yeterlik alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen veriler bağımsız örneklemler için t testi, tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskall Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen 

adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının uyum alt boyutunda bölüm değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Türkçe Eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören öğrencilerin uyum alt 

boyutuna yönelik tutum puanlarının, Sınıf Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi ana bilim dallarında öğrenim gören 

öğrencilerin uyum alt boyutuna yönelik tutum puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu 

görülmüştür. Bunun dışında öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının herhangi bir 

değişken bağlamında anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında elde edilen bulgular 

sonucunda öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının en yüksek olduğu alt boyutun 

iletişim boyutu, en düşük olduğu alt boyutun ise yeterlik boyutu olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç öğretmen 

adaylarının mesleki anlamda yabancı uyruklu öğrencilerin öğretiminde bazı sorunlar ve zorluklar 

yaşayabileceklerine yönelik endişe duyduklarını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, yabancı uyruklu öğrenciler, tutum.  

EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES 

TOWARDS FOREIGN STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES  

Abstract 
The aim of this study is to examine the attitudes of teacher candidates towards foreign students in terms 

of gender, department ,the number of foreign students in their classes. The model of the research is survey research. 

In the research, stratified purposive sampling method was used. The sample of the research consists of 188 4th 

grade students studying at Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Education, Department of Primary 

Education, Turkish Education and English Language Education. The “Refugee Student Attitude Scale” developed 

by Sağlam and Kanbur (2017) was used as a scale. The scale consists of communication, compliance and 

proficiency. The data were analyzed with t-test for independent samples, one-way analysis of variance (ANOVA) 

and Kruskall-Wallis tests. As a result of the research, it was determined that the attitudes of teacher candidates 

towards foreign students showed a significant difference in the compliance sub-dimension to the department 

variable. It was observed that the compliance scores of the students studying in the department of Turkish 

Education were statistically significantly lower than the scores of the students studying in the departments of 
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Primary Education and English Language Education. Apart from this, it was concluded that the attitudes of teacher 

candidates towards foreign students did not show a significant difference of any variable. As a result of the 

findings, it was determined that the sub-dimension of the teacher candidates' attitudes towards foreign students 

was the highest, the communication dimension, and the lowest sub-dimension was the competence dimension. 

This result shows that teachers candidates are concerned that they may experience some problems and difficulties 

in the teaching of foreign students. 

Keywords: Teacher candidates, foreign students, attitude. 

GİRİŞ 

Göç, insanların tek başlarına veya topluluk halinde; ekonomik, siyasi, eğitim gibi farklı 

nedenlerle bir süre için ya da kalıcı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmek amacıyla farklı bir coğrafi 

bölgeye gitmesidir (Bhugra, 2004: 129). Göçlerin büyük insan toplulukları şeklinde hayata geçmesi, 

birçok önemli sorun ve değişimi beraberinde getirmektedir. Dış göçlerde bu durum dil problemi, sosyal 

uyum, eğitim, istihdam gibi konularda daha büyük ölçüde etkiler meydana getirmektedir.  

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç çatışmalar önemli kitlesel göçlerin gerçekleşmesine neden 

olmuştur. Ülkemiz bu durumdan en fazla etkilenen ülke olmuştur. 2011 yılından sonra ülkemize göç 

eden sığınmacı sayısı takip eden yıllarda artış göstererek devam etmiş ve bu durum çözüm önerileri 

geliştirilmesi gereken birçok sosyal ve ekonomik soruna neden olmuştur.  

2018 kayıtlarına göre ülkemizde yer alan Suriyeli sığınmacı sayısı 3.561.707 iken 1.182.261 

kişinin 0-18 yaş aralığında olduğu görülmektedir (Eren, 2019: 214). Bu durum ülkemizde yer alan 

sığınmacıların eğitimi ile ilgili de bazı adımlar atılmasını gerekli kılmıştır. Suriyeli öğrencilere ilk 

yıllarda geçici eğitim merkezleri ve MEB’e bağlı okullarda eğitim hizmeti verilmiştir. Sonraki yıllarda 

geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilerin sayısı azaltılarak Suriyeli öğrencilerin MEB’e bağlı eğitim 

kurumlarında eğitimlerine devam etmelerine yönelik bir yol izlenmiştir.  

2018-2019 yılında okul çağındaki Suriyeli bireylerin okullaşma oranının %61,92 olduğu 

belirlenmiştir (Tekgöz, 2020:4). Bu oranın 2022 yılında ise % 65 olduğu görülmektedir (MEB, 2022). 

Bu anlamda atılan adımlar sonucunda okul çağındaki sığınmacıların eğitim hizmetlerine erişebilme 

oranı da günden güne artmaktadır.  

MEB’in 2021-2022 verilerine göre yabancı uyruklu öğrenci sayısı 935.731 olmuştur. Geçici 

koruma statüsündeki Suriyeli öğrenci sayısı ise 730.806 olarak belirlenmiştir (MEB, 2022). Ülkemizde 

yer alan yabancı uyruklu öğrenci sayılarının her geçen gün artması ve bu sayılara ulaşması eğitim 

sistemimizde buna yönelik çözüm arayışlarını da beraberinde getirmektedir.  

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik karşılaşılan sorunların belirlemesi amacıyla çok 

sayıda araştırma yapılmıştır. Eren (2019) yaptığı araştırmada yönetici ve öğretmen görüşleri 

doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik sorunları belirlemiştir. Bu araştırmada en 

fazla dile getirilen sorunların dil sorunu, öğretim materyallerinin ihtiyaçları karşılayamaması ve 

öğretmen niteliği olduğu görülmüştür. Katılımcıların %75’i öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin 

eğitimine yönelik yeterli eğitimi almadıkları ve bunun sonucunda bu konudaki bilgi ve becerilerinin 

eksik olduğunu ifade etmişlerdir. Coşkun ve Emin (2018: 9) de özellikle devlet okullarındaki 

öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeylerinin oldukça düşük seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 

araştırmaların büyük bir bölümü okullardaki öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan 

sorunları belirlemeye ve çözüm önerilerine yönelik fikir üretmeye odaklanmıştır. Ancak öğretmenlik 

uygulaması kapsamında bu durumla karşılaşan öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerine yönelik 

yeterince çalışmaya rastlanmamıştır. Bundan dolayı öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan yabancı 

uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Aynı zamanda ülkemizde 

bulunan yabancı uyruklu bireylerin bölgesel dağılımı göz önüne alındığında göçmen nüfusunun bazı 

şehirlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda Hatay ilinde geçici koruma statüsündeki Suriyeli 

öğrenci sayısı 71.834 tür. Bu durum göçmen nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki sorunların daha belirgin 

olmasına sebep olurken bu sorunlara yönelik ilgili bölgelerde yapılan çalışmaların önemini de 
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artırmaktadır. Hatay ilinde öğretmen adayları ile yapmış olduğumuz bu çalışma bu bakımdan önem 

taşımaktadır.  

Araştırma “Öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumları hangi 

düzeydedir? ” problem sorusu kapsamında üç alt problemden oluşmaktadır. Bu alt problemler şunlardır: 

1. Öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

2. Öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumları bölüme göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumları uygulama 

sınıflarındaki yabancı uyruklu öğrenci sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nicel araştırma modellerinden tarama araştırmasıdır. Tarama araştırması bir 

konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, tutum gibi özelliklerinin 

belirlenmesinin amaçlandığı araştırmalardır (Fraenkel ve Wallen, 2012: 393). Bu araştırmada farklı 

özellikteki öğrencilerin bir duruma karşı tutumlarının incelenmesi söz konusudur.  

Örneklem grubu 

Çalışmanın örneklemini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi, 

Türkçe Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören 188 4. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada örneklem yöntemi olarak tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemde ilgili alt grupların özelliklerini betimlemek ve bunlar arasında 

karşılaştırmalara olanak sağlamak amaçlanmaktadır (Büyüköztürk vd, 2016: 91). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Sağlam ve Kanbur (2017) tarafından geliştirilen “Mülteci 

Öğrenci Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 45 maddelik bir madde havuzundan uzman görüşü 

doğrultusunda 5 maddenin çıkarılması ve daha sonra kalan maddelere yönelik yapılan açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 16 maddenin daha madde havuzundan çıkarılması sonucunda 

24 maddelik bir ölçme aracı olarak geliştirilmiştir. Ölçek; iletişim, uyum ve yeterlik alt boyutlarından 

oluşmaktadır. İletişim boyutunda yer alan maddeler için madde faktör yükleri .45 ile .75; uyum 

boyutunda yer alan maddeler için madde faktör yükleri .40 ile .79; yeterlik boyutunda yer alan madde 

faktör yükleri ise .60 ile .83 arasında değerler almıştır. Ölçekteki tüm maddeler olumlu puanlanmakta 

ve ölçek dörtlü derecelendirme ile tasarlanmıştır. Ölçekte toplamda açıklanan varyans değeri % 53.61 

dir. İletişim alt boyutu bu varyansın %21,81’ ini; uyum alt boyutu % 19,95’ini; yeterlik alt boyutu ise 

% 11,85’ ini açıklamaktadır. Ölçeğe ait cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerin alt boyutlar için iletişim ve uyum alt boyutları için .88, yeterlik alt boyutu 

için ise .80 olduğu belirlenmiştir.  

Verilerin analizi 

Elde edilen verilerin analizinde hangi testlerin uygulanacağını belirlemek için öncelikle 

verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Cinsiyet değişkeni kapsamında 

verilerin normal dağılım gösterdiği ve bu analiz için bağımsız örneklem t testinin kullanılmasının uygun 

olduğu görülmüştür. Bölüm değişkenine göre iletişim alt boyutunda verilerin normal dağılım 

göstermediği belirlenmiştir. Bundan dolayı bölüm değişkenine yönelik yapılan analizlerde iletişim alt 

boyutuna yönelik analizler Kruskal Wallis testi ile değerlendirilirken diğer alt boyutlara yönelik 

analizler ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının sınıflarında yer alan yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı değişkenine göre yapılan analizlerde ise uyum alt boyutuna yönelik verilerin normal 

dağılım göstermediği saptanmıştır. Bu nedenle öğretmen adaylarının sınıflarında yer alan yabancı 
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uyruklu öğrenci sayısı değişkenine göre uyum alt boyutuna yönelik veriler Kruskal Wallis testi ile, diğer 

alt boyutlara yönelik veriler ise ANOVA testi ile analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 

tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacını 

taşımaktadır. Bu amaçla ilk olarak öğretmen adaylarından alınan verilerin normal dağılım gösterip 

göstermedikleri incelenmiştir. Buna yönelik öğretmen adaylarından elde edilen verilerin betimsel 

istatistikleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

Tablo 1. Öğretmen adaylarının Cinsiyet Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği Puanlarına 

İlişkin Betimsel Veriler 

Gruplar  n X  Medyan Mod Ss Basıklık Çarpıklık 

Erkek 

İletişim 51 3,20 3,27 3,45 0,54 1,143 -0,97 

Uyum 51 2,60 2,44 2,44 0,48 -0,56 0,17 

Yeterlilik 51 2,53 2,50 2,25 0,71 -0,34 0,35 

Toplam 51 2,86 2,83 2,63 0,45 -0,01 -0,15 

Kadın 

İletişim 137 3,14 3,27 3,55 0,59 0,34 -0,85 

Uyum 137 2,47 2,44 2,44 0,55 0,29 0,29 

Yeterlilik 137 2,45 2,25 2,00 0,67 -0,31 0,34 

Toplam 137 2,77 2,79 2,67 0,47 -0,13 -0,17 

 

Tabloda yer alan bilgeler doğrultusunda elde edilen verilerin aritmetik ortalama, mod ve medyan 

değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar verilerin normal dağılım gösterdiği 

şeklinde yorum yapılmasına olanak sağlayabilen bir durumdur. Bunun yanında çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin +2 ve -2 arasında olması verilerin normal dağılım gösterdiği şeklinde yorumlanabilir 

(George ve Mallery, 2020: 114-115). Elde edilen verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin de bu 

sınırlar içinde olması verilerin normal dağılım gösterdiğini belirtmektedir. Bu nedenle öğretmen 

adaylarının cinsiyet değişkenine göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığına yönelik yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları aşağıdaki 

tabloda görülmektedir. 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının Cinsiyet Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği Puanlarına 

İlişkin Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Alt Boyut Grubu n X  ss Sd T p 

İletişim Erkek 51 3,20 0,54 186 0,628 0,53 

Kadın 137 3,14 0,59    

Uyum Erkek 51 2,60 0,48 186 1,381 0,16 

Kadın 137 2,47 0,55    

Yeterlik Erkek 51 2,53 0,71 186 0,693 0,48 

Kadın 137 2,45 0,67    

Toplam Erkek 51 2,86 0,45 186 1,133 0,25 

Kadın 137 2,77 0,47    

 

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre, ölçeğe ait alt 

boyutlardan aldıkları puanlar ve toplam puanlarına yönelik anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Bununla birlikte öğretmen adaylarının iletişim boyutuna yönelik puanlarının uyum ve yeterlik 

puanlarından yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
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Araştırmanın ikinci alt problemi öğretmen adaylarının bölüm değişkenine göre aldıkları 

puanların incelenmesidir. Bu amaçla elde edilen betimsel veriler Tablo 3’de görülmektedir.  

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği Puanlarına İlişkin 

Betimsel Veriler 

Gruplar  n X  Medyan Mod Ss Basıklık Çarpıklık 

Sınıf 

Öğretmenliği 

İletişim 92 3,18 3,18 3,55 0,52 -0,00 -0,56 

Uyum 92 2,55 2,56 2,22 0,55 0,28 -0,06 

Yeterlik 92 2,42 2,25 2,00 0,59 -0,10 0,27 

Toplam 92 2,82 2,83 2,67 0,45 -0,11 -0,25 

Türkçe 

Öğretmenliği 

İletişim 63 3,20 3,36 3,64 0,59 2,31 -1,50 

Uyum 63 2,33 2,33 2,44 0,47 0,89 0,69 

Yeterlik 63 2,41 2,25 2,00 0,68 -0,18 0,29 

Toplam 63 2,74 2,79 2,67 0,42 0,55 -0,43 

İngilizce 

Öğretmenliği 

İletişim 33 3,00 3,00 3,45 0,70 -0,92 -0,36 

Uyum 33 2,72 2,56 2,44 0,53 -0,03 0,27 

Yeterlik 33 2,74 2,75 2,00 0,86 -1,24 0,06 

Toplam 33 2,85 2,83 2,38 0,58 -0,90 -0,03 

 

Betimsel verileri incelediğimizde Türkçe öğretmen adaylarının iletişim boyutuna yönelik 

verilerinin normal dağılım göstermediği görülmektedir. Bundan dolayı bu problem durumunda 

öğretmen adaylarının uyum, yeterlilik ve toplam puanları ANOVA, iletişim alt boyutuna yönelik 

puanları ise Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği Uyum Alt Boyutu 

Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 3,55 2 1,77 6,47 0,00 
Sınıf – Türkçe 

Türkçe- İngilizce 

Gruplar içi 50,758 185 0,27    

Toplam 54,312 187     

 

Yukarıdaki tabloda öğretmen adaylarının Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği uyum alt boyutuna 

yönelik puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören öğrenciler ile İngilizce 

öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören öğrencilerin tutumlarının, Türkçe öğretimi ana bilim 

dalında öğrenim gören öğrencilerin tutumlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 5: Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği Yeterlik Alt 

Boyutu Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT Sd KO F p 
Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 2,81 2 1,40 3,05 0,05  

Gruplar içi 85,153 185 0,46    

Toplam 87,966 187     

 

Tablo 6: Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği Toplam 

Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 0,33 2 0,16 0,74 0,47  

Gruplar içi 41,046 185 0,22    
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Toplam 41,377 187     

 

Tablo 5ve Tablo 6’ya göre öğretmen adaylarının bölüm değişkenine göre ölçeğe ait yeterlik alt 

boyutu ve ölçekten alınan toplam puanlar bakımından anlamlı bir farklılık göstermedikleri sonucuna 

varılmıştır.  

Tablo 7: Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği İletişim Alt 

Boyutu Puanlarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Gruplar n 
Sıra 

Ortalaması 
sd X2 p 

Anlamlı 

Fark 

Sınıf Öğretmenliği 92 94,72 2 2,00 0,36  

Türkçe Öğretmenliği 63 99,97     

İngilizce Öğretmenliği 33 83,45     

 

Yukarıdaki tabloya göre farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının iletişim alt 

boyutuna yönelik puanlarının ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir.  

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi 

kapsamında bulundukları sınıflardaki yabancı uyruklu öğrenci sayılarının öğretmen adaylarının 

tutumlarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Buna yönelik betimsel veriler Tablo 8’de görülmektedir.  

Tablo 8: Öğretmen adaylarının Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum 

Ölçeği Puanlarına İlişkin Betimsel Veriler 

Gruplar  n X  Medyan Mod Ss Basıklık Çarpıklık 

Yok 

İletişim 23 3,08 3,09 3,55 0,59 0,20 -0,74 

Uyum 23 2,60 2,56 2,44 0,65 -0,16 0,30 

Yeterlik 23 2,57 2,75 2,75 0,60 -0,22 -0,55 

Toplam 23 2,81 2,83 2,67 0,49 -0,04 -0,28 

1-5 

İletişim 84 3,19 3,36 3,64 0,60 0,22 -0,88 

Uyum 84 2,53 2,44 2,44 0,56 -0,40 0,15 

Yeterlik 84 2,46 2,25 2,00 0,70 -0,39 0,51 

Toplam 84 2,82 2,81 2,67 0,50 -0,11 -0,33 

6-10 

İletişim 32 3,01 3,13 2,45 0,66 0,60 -0,87 

Uyum 32 2,53 2,44 2,00 0,44 0,56 0,48 

Yeterlik 32 2,56 2,50 2,25 0,76 -0,47 0,30 

Toplam 32 2,75 2,83 2,83 0,46 -0,24 -0,26 

11-15 

İletişim 22 3,12 3,13 2,91 0,52 0,29 -0,45 

Uyum 22 2,41 2,44 2,44 0,53 0,05 0,48 

Yeterlik 22 2,25 2,25 2,00 0,52 1,82 1,06 

Toplam 22 2,71 2,71 2,71 0,44 0,67 0,62 

16-20 

İletişim 9 3,37 3,45 3,45 0,35 0,23 -0,51 

Uyum 9 2,33 2,44 2,22 0,36 -0,35 -0,74 

Yeterlik 9 2,52 2,50 2,50 0,47 -0,49 -0,20 

Toplam 9 2,84 3,00 3,04 0,27 -0,97 -0,95 

20 ve üzeri 

İletişim 18 3,31 3,45 3,55 0,41 0,01 -0,64 

Uyum 18 2,46 2,44 2,44 0,53 3,72 -0,46 

Yeterlik 18 2,52 2,50 2,50 0,80 -0,17 -0,07 

Toplam 18 2,86 2,94 3,04 0,43 -0,06 0,42 

 

Yukarıdaki tabloya göre 188 öğretmen adayının bulunduğu sınıflarda en fazla yabancı uyruklu 

öğrenci sayısının 1-5 arasında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının sınıflarında 
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daha yüksek sayıda yabancı uyruklu öğrencinin yer aldığı sınıfların da oldukça fazla olduğu ifade 

edilebilir. Öğretmen adaylarının sınıflarında yer alan yabancı uyruklu öğrenci sayılarındaki farklılığın, 

onların tutumları üzerinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11 ve 

Tablo 12’de görülmektedir.  

Tablo 9: Öğretmen Adaylarının Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci Tutum 

Ölçeği İletişim Alt Boyutu Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 
Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 1,818 5 0,36 1,073 0,37  

Gruplar içi 61,700 182 0,33    

Toplam 63,518 187     

 

Tablo 10: Öğretmen Adaylarının Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci 

Tutum Ölçeği Yeterlik Alt Boyutu Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 
Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 1,684 5 0,33 0,710 0,61  

Gruplar içi 86,283 182 0,47    

Toplam 87,966 187     

 

Tablo 11: Öğretmen Adaylarının Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci 

Tutum Ölçeği Toplam Puanlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 
Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 0,378 5 0,07 0,336 0,89  

Gruplar içi 40,999 182 0,22    

Toplam 41,377 187     

 

Tablo 12: Öğretmen Adaylarının Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Değişkenine Göre Mülteci Öğrenci 

Tutum Ölçeği Uyum Alt Boyutu Puanlarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Gruplar n Sıra 

Ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 

Fark 

Yok 23 101,74 5 2,10 0,83  

1-5 84 96,63     

6-10 32 96,20     

11-15 22 84,80     

16-20 9 78,39     

20 ve üzeri 18 92,19     

 

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde sınıflarında yer alan yabancı uyruklu öğrenci sayılarının 

farklılaşmasının, öğretmen adaylarının Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği alt boyutlarının hiç birinde 

anlamlı bir farklılık oluşmasına neden olmadığını göstermektedir. Bu sonuç öğretmen adaylarının 

sınıflarında yer alan yabancı uyruklu öğrenci sayılarının değişmesinin, tutumları üzerinde önemli bir 

değişiklik meydana getirmediği şeklinde yorumlanabilir.  

Bu araştırma problemi doğrultusunda elde edilen verilerde 49 öğretmen adayının sınıfında 10’un 

üzerinde yabancı uyruklu öğrenci bulunduğu görülmektedir. Çalışmanın göçmen sayısının yüksek 

olduğu illerden biri olan Hatay’da yapılmış olması bu sayının yüksek olmasında etkili bir durumdur.  
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SONUÇ 

Araştırma, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında öğretmen adaylarının yabancı uyruklu 

öğrencilere yönelik tutumlarının cinsiyet, bölüm ve sınıflarında bulunan yabancı uyruklu öğrenci 

sayılarından oluşan üç farklı değişken bağlamında belirlenmesini sağlamıştır. Cinsiyet değişkeni ele 

alındığında öğretmen adaylarının tutumlarının en yüksek olduğu alt boyutun iletişim boyutu olduğu 

görülmüştür. Sağlam ve Kanbur (2017), Kasa Ayten ve Köse (2020)’nin sınıf öğretmenleri ile yaptıkları 

araştırmada da benzer şekilde iletişim alt boyutuna yönelik tutum puanlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu iki araştırmada da yeterlik alt boyutunda erkek öğretmenlerin lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüştür. Bu anlamda erkek öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine 

yönelik kendilerini daha yeterli gördükleri belirlenmiştir. Ergen ve Şahin (2019) ise yaptıkları 

araştırmada kadın öğretmenlerin şiddete karşı daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Ancak 

yaptığımız araştırmada hiçbir alt boyutta cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına ilgilerinin değerlendirilmesine 

yönelik yapılan bazı araştırmalarda kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Er ve Bozkırlı, 2019; Polatcan, 2019). Bu bakımdan yaptığımız araştırmanın sonuçlarının 

bu araştırmalar ile benzer sonuçlar taşıdığı ifade edilebilir.  

Sınıftaki mevcut yabancı uyruklu öğrenci sayısı değişkenine göre öğretmen adaylarının 

tutumlarında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ayten ve Köse (2020)’nin yaptığı araştırmada da 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Sağlam ve Kanbur (2017)’un yaptıkları araştırmada ise sınıflarında 

yabancı uyruklu öğrenci olan öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının, 

sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci olmayan öğretmenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuç öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim sürecinde yaşadıkları 

sorunların üstesinden gelmelerinin onların tutumlarını olumlu şekilde etkilediği şeklinde 

yorumlanabilir. Araştırmanın bu alt problemi kapsamında elde ettiğimiz sonuçlarda 188 öğretmen 

adayından 49’unun sınıfındaki yabancı uyruklu öğrenci sayısının 10’un üzerinde olduğu görülmektedir. 

Yapılan bazı araştırmalarda öğretmen görüşleri doğrultusunda, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk 

öğrencilerle aynı ortamda eğitim almalarının okul iklimi ile öğrenciler arası ilişkiler bakımından 

olumsuz etkilerinin daha fazla olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır (Doğan ve Özdemir, 2019; Kandemir 

ve Aydın, 2020; Kuzu Jafari, Tonga ve Kışla,2018). Benli Özdemir (2018)’in Türk öğrenciler ile yaptığı 

araştırmada da benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür. Delen ve Ercoşkun (2019) bu durumun Türk 

öğrencilerin akademik başarılarını da olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir. Yapılan birçok 

araştırmada öğretmen ve yönetici görüşleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına 

yönelik çözüm önerilerinin başında yabancı uyruklu öğrencilerin farklı sınıflarda eğitim almaları 

önerisinin geldiği görülmektedir (Sarıtaş, Şahin ve Çtalbaş, 2016; Yıldız Yılmaz ve Demir, 2021). 

Göçmen nüfusunun yoğun olduğu illerde bu durumun daha belirgin yaşanmasının olası olduğu ve bu 

duruma yönelik yapılabilecek farklı uygulamaların değerlendirilmesinin hem yabancı uyruklu hem de 

Türk öğrencilerin eğitimlerine olumlu etkileri olabileceği söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumlarının bölüm değişkenine göre 

uyum alt boyutunda anlamlı şekilde farklılık gösterdiği görülmüştür. Türkçe Eğitimi anabilim dalında 

öğrenim gören öğrencilerin bu alt boyuta yönelik tutum puanlarının, Sınıf Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi 

ana bilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde düşük olduğu 

görülmüştür. Bu durum Türkçe öğretmen adaylarının dil öğretimi bakımından daha ciddi sorunlarla 

karşılaşabileceklerine yönelik kaygılarının olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar, yabancı 

uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik en fazla karşılaşılan sorunun dil farklılığından kaynaklı iletişim 

eksikliği olduğunu göstermektedir (Güven ve İşleyen, 2018; İçöz, 2019; İmamoğlu ve Çalışkan, 2017; 

Sarıtaş, Şahin ve Çatalbaş, 2016; Başar, Akan ve Çiftçi, 2018; Alkalay, Kıral ve Erdem, 2021; Gültekin, 

2015; Erdem, 2017; Özenç ve Saat, 2019). Bu durumun Türkçe öğretmenlerinin tutum ve düşüncelerini 

etkilemesi söz konusu olabilir. 

Yaptığımız araştırmada öğretmen adaylarının Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği’ne ait alt 

boyutlardan aldıkları puanlar incelendiğinde en düşük tutum puanlarının yeterlik alt boyutuna ait 

puanlar olduğu görülmüştür. Yapılan bazı araştırmalar yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde yer alan 

özellikle sınıf öğretmenleri ile Türkçe öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin yüksek 
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olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin bu konuda gerekli yeterliliğe sahip olmamalarının bu duruma 

etkisi olduğu ifade edilmektedir (Küçüksüleymanoğlu ve Kurt, 2020; Çoban Sural ve Gürel Arı, 2017; 

Kiremit, Akpınar ve Tüfekçi-Akcan, 2018). Yıldız Yılmaz ve Demir (2021) öğretmenlerin yabancı 

uyruklu öğrencilerle ilgili yeterli eğitimi almadıklarını ve bundan dolayı ortaya çıkan sorunlara çözüm 

geliştirebilmekte zorlanabildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin, yeterli donanıma sahip olmadan 

yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim sürecine dahil olmaları ile birlikte ciddi bir dil, uyum ve iletişim 

sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir. Uğurlu (2018) öğretmenlerin yetiştirilme 

süreçlerinde, sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunda onlarla nasıl çalışmaları gerektiğine 

yönelik bilgilendirmeler olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerin bulunacağı 

sınıflarda görev yapacak olan öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin önem taşıdığı 

görülmektedir. Etkili bir hizmet öncesi veya hizmet içi eğitim öğretmenlerin yabancı uyruklu 

öğrencilere yönelik tutumlarını ve öz yeterliklerini olumlu etkileyebilecek bir durumdur.  
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Özet 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının göçmen çocukların haklarına ilişkin farkındalık düzeylerini 

ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde 

tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 2020-2021 bahar yarıyılında 

öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla 

belirlenmiş 12 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 16 gönüllü öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri 

araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu ile pandemi nedeniyle online ortamda toplanmıştır. Veriler 

içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının (i) kavramlara ilişkin bilgi 

düzeyleri, (ii) muhtemel problemler, (iii) uyum için yapılabilecekler olmak üzere 3 tema altında toplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı, göçmen, mülteci, sığınmacı 

EXAMINING THE AWARENESS OF TEACHER CANDIDATES 

REGARDING MIGRANT CHILDREN  

Abstract 
The aim of this research is to reveal the awareness levels of teacher candidates about the rights of 

immigrant children. In line with this general purpose, the research was designed in the phenomenology pattern, 

one of the qualitative research methods. The sample of the study consisted of pre-service teachers studying at 

Eskişehir Osmangazi University in the spring semester of 2020-2021. A total of 16 volunteer pre-service teachers, 

12 female and 4 male, participated in the research, determined by easily accessible sampling. The data of the study 

were collected online due to the pandemic with the interview form created by the researchers. The analysis of the 

data was analyzed by content analysis. The findings of the study were grouped under three themes as (i) teachers' 

knowledge of concepts, (ii) possible problems, (iii) what can be done for adaptation. 

Keywords: teacher candidate, immigrant, refugee, asylum seeker 

1. GİRİŞ 

İnsanların çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi göç olarak ifade edilir. Nedenlerine göre gönüllü, 

zorunlu; amaçlarına göre çalışma, sığınma, turistik; kullanılan yönteme göre yasal, yasal olmayan yollar; 

göçmen tipine göre düzenli-düzensiz, kayıtlı-kayıtsız; coğrafi alana göre ulusal, uluslararası; yasal 

statülere göre uluslararası koruma, geçici koruma; boyutuna göre bireysel, kitlesel olmak üzere farklı 

türlere ayrılabilir (Adıgüzel, 2016). Son yıllarda artan savaşlar sonucunda kitlesel göçler artış göstermiş, 

sığınmacı ve mülteci gibi kavramlar dünya gündeminde yer almaya başlamıştır. Sığınmacı ya da 

mülteci; savaş, çatışma, politik nedenler gibi nedenlerle bir başka ülkeye ya da bölgeye sığınmak 

zorunda kalan kişilere verilen hukuki isimdir. Birleşmiş Milletler Cenevre sözleşmesinde ırkı, dini, 

milliyeti, belli bir sosyal topluluğa mensubiyeti ya da siyasal düşünceleri nedeni ile zulüm göreceği 

konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan, zulüm göreceği korkusuyla geri 
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dönemeyen ve dönmek istemeyen kişi mülteci olarak tanımlanmaktadır. Sığınmacı, kendi ülkesini terk 

eden ve sığınma talebi gidilen ülke tarafından değerlendirilen kişidir.  

Dünya genelinde son yıllarda yaşanan çatışmaların, savaşların artması sonucunda mülteci ve 

sığınmacıların sayısı giderek artmaktadır. Küresel düzeyde zorla yerlerinden edilmiş insan sayısı 

2009’da 43 milyon iken, 2022 yılında 89,3 milyona ulaşmıştır. Her 5 mülteciden 1’i komşusuna 

sığınmaktadır (UNHCR-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2018). Suriye, Irak, Kongo 

Cumhuriyeti, Yemen, Afganistan gibi ülkelerdeki çatışmalar sonucunda Türkiye sığınılan ülkelerin 

başında gelmektedir (UNHCR, 2017).  Türkiye transit ülke olma konumundan çıkarak hedef ülke 

konumuna gelmiştir (Yaylacı ve Sirkeci, 2019). UNHCR (2022) verilerine göre, 12 milyon göçmenin 

yaklaşık üçte biri mültecilere ev sahipliği yapmada birinci sırada yer alan Türkiye'de yaşamaktadır.  

Uluslararası düzeyde yaşanan göçler hem göçmenler hem de göç alan ülke insanları arasında 

uyum sorunlarına neden olmaktadır (Aksoy, 2012) ve çocuklar da bu uyum sürecinden etkilenmektedir.  

Özellikle okul çağındaki göçmenlerin göç ettikleri ülkenin eğitim sistemine entagrasyonun sağlanması 

oldukça önemlidir. Tosun’a (2021) göre de kültürlenmenin temeli okullara ve eğitim ortamlarına 

bağlıdır ve okullar ve eğitim ortamları göçmen çocukların yeni karşılaştıkları kültürü temsil etmesi, bu 

kültürün yansıması olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Eğitim, 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 

1951 Mülteci Sözleşmesi'nde yer alan temel bir insan hakkıdır. UNHCR’ye (2022) göre eğitim; mülteci 

çocukları ve gençleri zorla silahlı gruplara alınmaya, çocuk işçiliğine, cinsel sömürüye ve çocuk yaşta 

evliliklere karşı korur. Eğitim mültecilere üretken, tatmin edici ve bağımsız yaşamlar sürmeleri için bilgi 

ve beceriler vererek güçlendirir. Mültecileri aydınlatır, hayatlarını ve topluluklarını yeniden inşa etmeye 

çalışırken kendileri ve çevrelerindeki dünya hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Hem göçmen çocukları 

ve hem de yetişkinleri kapsayan yapılandırılmış bir eğitim çocukların yasal ya da yasal olmayan işler 

için suiistimalinin önüne geçme konusunda da yardımcı olacaktır (Börü ve Boyacı, 2016).   

Göçmen çocukların göç ettikleri ülkenin dilini bilmemesi, farklı bir kültüre sahip olması, göç 

esnasında eğitim ortamından uzak kalmış olması gibi durumlar göç edilen ülkedeki öğrencileri ve 

öğretmenleri de olumsuz yönde etkilemekte ve bu süreci yöneten öğretmenlerin görev ve sorumlulukları 

artmaktadır (Erdem, 2017). Bununla birlikte uygun davranışlar kültüre bağlı olarak değişkenlik 

gösterdiği için farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamlarını yönetmek birtakım özel 

davranışları ve mevcut güçlüklerle baş etmenin dışında bir mücadeleyi gerektirebilir (Börü ve Boyacı, 

2016). Bu bağlamda bu zorlukların üstesinden gelmek için ülkeler eğitim politikalarını belirlerken 

göçmen öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Türkiye’de Geçici Koruma 

Altındaki Çocukların Eğitimine İlişkin İstatistik Raporu’na göre okullarda artan mülteci öğrenci sayısı 

nedeniyle MEB; sınıfındaki yabancı uyruklu öğrencileri desteklemek, yabancı öğrencilere sunulan 

pedagojik bilgi ve becerilerin arttırılmasını sağlamak ve öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumlarını 

kolaylaştırmak için öğretmenlere eğitim vermektedir.  2017-2018 yılları arasında bu eğitimi alan 

öğretmen sayısı yaklaşık 110 bindir (UNICEF, 2019). Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 

göçmen çocukların haklarına ilişkin farkındalıklarını ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

• Öğretmen adayları göçmen öğrencilerle ilgili hangi farkındalıklara sahiptir? 

• Öğretmen adaylarına göre öğretmenlerin göçmen öğrenciler ile ilgili yaşayabilecekleri 

problemler nelerdir? 

• Öğretmen adaylarına göre göçmen öğrencilerin uyumuna ilişkin yapılabilecekler nelerdir? 

YÖNTEM 

a. Desen 

Özellikle yaşam deneyimlerini ele alan fenomenolojik desen, insanların deneyimlerini nasıl 

tanımladıklarına ve duyularıyla nasıl deneyimlediklerine, dünyaya nasıl bir anlam verdiklerine ve son 

olarak deneyimlerini bir dünya görüşü geliştirmek için nasıl bir araya getirdiklerine odaklanır (Husserl, 

2012). Bu nedenle öğretmen adaylarının göçmen öğrencilere yönelik farkındalıklarını ortaya çıkarmaya 

amaçlayan bu araştırmada fenomenolojik desen tercih edilmiştir. 
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b. Çalışma Grubu 

Bu araştırmada, katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenmiştir. Bu örnekleme 

yöntemi kullanılırken muhtemel katılımcılara çalışmaya katılmak için uygun olup olmadıkları sorulur 

ya da çalışmaya katılması kolay bir katılımcı grubu oluşturulur (Christensen vd., 2015). Bu doğrultuda, 

araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim görmekte olan, 12’si kadın, 4’ü erkek olmak üzere toplam 16 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından 9’u 18-21 yaş aralığındayken 7’si 22-26 yaş aralığındadır.  

c. Veri Toplama Araçları 

Öğretmen adaylarının göçmen öğrencilere yönelik farkındalıklarını ortaya çıkarmak için 

araştırmacılar tarafından açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 

Görüşme formunu hazırlama aşamasında ilgili alan yazın taraması yapılmış ve araştırmanın amaçları 

doğrultusunda sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan soruların iç geçerliği sağlamak için iki alan uzmanı 

tarafından incelenmiş, uzman görüşleri incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve forma son hali 

verilmiştir.  

d. Verilerin Analizi 

Veriler analiz edilmeden önce her katılımcıya K1, K2,… şeklinde kodlar verilmiştir. Kodlar 

verildikten sonra veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde Creswell’in (2007) önerdiği 

(i) verileri analiz için hazırlamak ve düzenlemek, (ii) kodlama sonrası temaları belirlemek ve (iii) verileri 

tablo, şekil veya tartışma olarak sunmak adımları takip edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle veriler daha 

güçlü bir analiz ve sonuç için düzenlenmiş; düzgün doldurulmayan formlar analiz dışı bırakılmıştır. Bir 

sonraki aşamada, verilerin sınıflandırılmasına göre temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Bu aşamadan 

sonra veriler şekil üzerinde gösterilmiş, katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılarla desteklenmiş 

ve tartışma aşamasında literatürle desteklenerek yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bulgularına göre veriler öğretmen adaylarının (i) kavramlara ilişkin bilgi 

düzeyleri, (ii) muhtemel problemler, (iii) uyum için yapılabilecekler olmak üzere 3 tema altında 

toplanmıştır.  

e. Kavramlara İlişkin Bilgi Düzeyleri 

Araştırmada öğretmen adaylarının göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramlarına ilişkin bilgi 

düzeyleri incelenmiş, bulgular (i) bilgi sahibi olduğunu düşünenler ve (ii) bilgi sahibi olmayanlar olmak 

üzere iki tema altında toplanmış ve Şekil 1’de sunulmuştur. Öğretmen adaylarının bir kısmı bu 

kavramlar arasında bir fark olup olmadığını bilmediklerini ifade ederken, büyük kısmı kavramlara 

ilişkin bilgi sahibi olduğunu ifade etmesine rağmen bilgilerinin yanlış olduğu gözlemlenmiştir.   
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Şekil 1. Öğretmen adaylarının kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere kavramlara ilişkin bilgi sahibi olduğunu düşünen öğretmen adayları 

(i) hukuki haklar, (ii) göçün şekli ve (iii) göçün nedenlerine ilişkin yanlış bilgilere sahiptirler. Benzer 

şekilde göçün nedeni olarak (i) savaş, (ii) eğitim, iş ve (iii) keyif olarak ifade edilirken bu nedenlerin 

kavramların tanımlarına etki ettiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan K12 bu konudaki görüşlerini şöyle 

ifade etmiştir: 

Göçmen, iş için veya başka ülkede yaşamak istediği için keyfi gerçekleştirilen bir 

durum. Sığınmacı ve mülteci savaştan kaçanların mağdur oldukları ve başka bir ülkeden yardım 

istemek zorunda kaldığı kişiler. (K12)  

K7 de göçmenliğin gönüllü olduğunu ifade ederek düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

Göçmen kavramının daha çok gönüllü olduğunu söyleyebilirim. Mülteci zorunlu olarak 

başka ülkeye yerleşecek olan kişileri belirtir. Mülteci ile sığınmacı arasındaki fark ise hukuki 

haklarıdır. Mültecilerin uluslararası alanda hakları bulunurken sığınmacılarda böyle bir 

durum söz konusu değildir. (K7)  

Benzer biçimde K15 kavramlara ilişkin bilgi sahibi olduğunu ve bu kavramların farklılıklarını 

aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

Göçmen yaşadığı ülkedeki şartların kendisine uyumayıp kendisine uyan bir ülkeye göç 

etmesi demektir. Sığınmacı ile mülteci arasındaki fark biri resmi diğeri resmiliği 

kanıtlanmamıştır. (K15)  

f. Yaşanabilecek Problemler 

Öğretmen adayları öğretmenlik mesleğine başladıklarında göçmen öğrencilerle 

karşılaşabilecekleri muhtemel problemler sorulmuş ve bulgular Şekil 2’de sunulmuştur. Buna göre 

öğretmen adaylarının (i) iletişimle ilgili problemler, (ii) akademik başarı problemleri ve (iii) eğitimin 

niteliği ile ilgili problemler olmak üzere 3 temel problemle karşılaşabilecekleri ortaya çıkmıştır.  

KAVRAMLARA 
İLİŞKİN BİLGİ

BİLGİ SAHİBİ 
OLDUĞUNU 

DÜŞÜNENLER

Kavramalar arası 
farklılıklar

hukuki haklar göçün şekli Göçün nedeni

savaş

Eğitim, iş

keyfi

BİLGİ SAHİBİ 
OLMAYANLAR
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Şekil 2. Yaşanabilecek problemler 

i. İletişim ile ilgili problemler 

Öğretmen adaylarına göre mesleğe başladıklarında karşılaşabilecekleri en büyük problem 

iletişim problemleridir. Bulgulara göre iletişim problemleri (i) kültür farklılığından ve (ii) dil 

farklılığından kaynaklanabilmektedir.  Kültür farklılığının iletişim problemi yaratmasının nedeni ise (i) 

yaşam tarzının farklı olması, (ii) gelenek, görenek, bayram vs. farklılaşması, (iii) kültüre has olguların 

farklılaşması ve (iv) kültür çatışması olarak belirlenmiştir. Kültür farklılığının yaratabileceği 

problemlere ilişkin K5 düşüncelerini “Kültür karmaşası sorun yaratabilir. Her kültürün kendine has 

durumları vardır. Bunlar sorunlara neden olabilir.” şeklinde ifade ederken K8 “Dil farklılığı, kültür 

farklılığı, gelenekler görenekler milli bayramlar, her alanda farklılık olduğu için uyum sağlamada 

zorlanabilir.” şeklinde bu konudaki görüşünü açıklamıştır. Dil farklılığının yaratabileceği problemlere 

ilişkin görüşlerini K8 “Dil farklılığı iletişim kopukluğuna neden olur. İletişimin kopuk olması da verimli 

bir eğitim surecinin gerçekleşmesini engeller. Fakat öğretmen ve öğrenci arasında kısa surede yoğun 

çabayla ortak dil kullanımı olursa sorun olmayacaktır.” şeklinde ifade etmiştir. K5 ise dil farklılığının 

çocuğun her türlü gelişimine etki edebileceğini şöyle ifade etmiştir: “Ailesinin yanında farklı dil 

konuşup okulda, dışarıda farklı dil konuşulması öğrencinin dil gelişimini açısından sorunlara neden 

olabilir.” Dil farklılığının çocuğun gelişimi kadar akademik hayatına da olumsuz etki edebileceğini K9 

“Türkiye'de konuşulan resmi dil Türkçedir ve göçmen çocuğun Türkçe bilmemesi onun eğitim ve 

akademik hayatında birçok olumsuzluğa neden olacaktır.” şeklinde açıklamıştır.  

ii. Akademik başarı problemleri 

Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları mesleğe başladıklarında göçmen öğrencilerle 

(i) düşük akademik başarıya ilişkin problem yaşayabileceklerini ancak bu durumun (ii) bir takım başarı 

faktörlerine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Düşük akademik başarı temasının altında (i) okuduğunu 

anlayamama, (ii) dili etkin kullanamama, (ii) yetersiz eğitim kapasitesi ve (iv) uyum sağlayamama 

olmak üzere 4 alt tema yer almaktadır. Öğretmen adaylarına göre göçmen öğrencilerin akademik 

başarıları düşüktür. Düşük akademik başarının nedenleri; okuduğunu anlayamama, uyum sağlayamama 

ve dili etkin kullanamama gibi bireyin kendisinden kaynaklandığı gibi göçmen öğrencilere sunulan 

yetersiz eğitim gibi sistemden de kaynaklanabileceği ifade edilmiştir. Buna ilişkin K11 “Göçmen ve 

mülteci çocuklar okuduklarını anlamakta zorluk çekiyorlar dilden dolayı.” şeklinde görüşlerini ifade 

ederken K15 göçmenlere verilen eğitimin niteliğinin düşük olmasından dolayı akademik başarılarının 

düşük olduğunu şöyle açıklamıştır: “Göçmen ve mülteci öğrencilerin akademik başarılarını yeterli 
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bulmuyorum çünkü verilen eğitim kapasitesi yeterli olmadığı için akademik başarı sağlamakta da güçlük 

çekiyorlar.” K7 ise akademik başarının düşüklüğünü dil ve kültürle ilişkili olduğunu şu sözlerle ifade 

etmiştir. “Göçmen ve mülteci çocukların akademik başarılarının düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

gidebilen yerin kültürünü ve dilini öğrenmek zor ve bu durum akademik başarılarını düşürüyor.” 

Diğer yandan öğretmen adayları göçmen öğrencilerin akademik başarılarının her zaman düşük 

olmayabileceğini, akademik başarının birtakım faktörlere bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre 

(i) gelinen ülke, (ii) öğretmenin başarısı, (iii) öğretmen ve öğrencinin ilgisi, ve (iv) uyum sağlama gibi 

faktörler başarıyı etkilemektedir. Göç eden öğrencinin geldiği ülkenin akademik başarı için önemli bir 

faktör olduğunu ifade eden K5 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Göçmen ve mülteci öğrencilerin 

akademik başarısı tamamen göçün nereden olduğuna bağlı bana göre. Eğer gelişmiş ülkelerden bir göç 

yapılmışsa öğrencilerin başarısı olumlu yönde olur. Ama gelişmemiş ülkelerden yapılan göçlerde 

akademik başarının olumsuz olduğunu düşünüyorum. Ancak belirtmekte fayda var ki bana göre göçteki 

ikinci ve üçüncü neslin akademik başarısı yerel öğrencilerle aynı orana sahip.” Akademik başarıyı 

sadece öğrenciye değil öğretmenin de ilgi ve çabasına bağlayan K8 ise şu şekilde görüşlerini 

açıklamıştır: “Göçmen ve mülteci öğrencilerin akademik başarısı öğrencinin ve öğretmenin ilgi 

düzeyine, çabasına göre değişir. Çocuk dil ve sosyal ortama çabuk uyum sağlarsa akademik anlamda 

başarılı olacaktır. Uygun ortam oluşturmak öğretmenin elinde.” 

iii. Eğitimin niteliği ile ilgili problemler  

Katılımcılara göre mesleğe başladıklarında göçmen öğrencilerle ilgili karşılaşabilecekleri bir 

diğer problem de eğitimin niteliği ile ilgilidir. Göçmen öğrencilere sunulan eğitimin niteliğine ilişkin 

sorunlar (i) yetersiz eğitim niteliği ve (ii) öğretmenin yetersiz bilgisi olmak üzere iki tema altında 

toplanmıştır. Öğretmen adaylarına göre göçmen öğrencilere yeterli ve nitelikli eğitim 

sunulamamaktadır. Bunun en büyük nedeni ise dil bariyeri olarak görülmektedir. Buna ilişkin 

görüşlerini K2 “Göçmen ve mülteci öğrenciler bence yeterli eğitim alamıyorlar. Bu öğrencilere daha 

fazla yoğun bir eğitim ve dil eğitimi sağlanmalı.” şeklinde ifade ederken K4 genel olarak eğitimin 

niteliğinin düşük olduğunu ve bu durumun göçmen öğrencileri etkilediğini şöyle açıklamıştır: “Göçmen 

ve mülteci öğrencilerin eğitiminin yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü ülkenizde yaşayan bireylere 

bile yeterli eğitim verilmezken göçmenlerin de bu durumdan farksız olduğunu biliyorum.” Katılımcılara 

göre eğitimin kalitesini düşüren bir diğer etken de öğretmenlerin göç ve göçmen çocukların eğitimi ile 

ilgili yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Buna ilişkin görüşlerini K15 şöyle ifade etmiştir: “Öğretmenlerin 

yabancı öğrencilerle çalışmada yeterli bilgiye sahip olmaması da eğitimi etkilemektedir. Çünkü yabancı 

öğrenciler ailesinden çok öğretmene daha çok maruz kaldığı için öğretmenin bu konudaki bilgi eksikliği 

öğrenciyi de olumsuz etkiler.” 

g. Uyum için yapılabilecekler 

Uyum sağlama, göçmen öğrencilerin hem günlük hayatlarında hem de akademik hayatta başarılı 

olabilmeleri için önemli bir etken olarak görülmektedir. Katılımcılara göre göçmen öğrencilerin uyum 

sağlaması için yapılabilecekler (i) sosyo-kültürel etkinlikler düzenleme, (ii) öğrencilerin sosyal 

becerilerini geliştirme, (iii) eğitim verme ve (iv) rehberlik yapma olmak üzere 4 tema altında toplanmış 

ve Şekil 3’te sunulmuştur.   
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Şekil 3. Uyum için yapılabilecekler 

  

Katılımcılara göre eğitim sistemine ve sürece uyum sağlayabilmeleri için göçmen öğrencilerle 

Türk öğrencilerin kaynaşması gerekmekte; K15’in ifadesiyle “Öğrenciler ile göçmen öğrenciler 

arasında iletişimi arttırmalı bunun için aktiviteler yapılmalı”dır. Katılımcılara göre (i) öğrencilerin kendi 

kültürlerine özgü yemek etkinlikleri düzenlenebilir, (ii) kendi kültürlerine özgü oyunları tanıtmaları ve 

oynamaları sağlanabilir ve (iii) spor müsabakaları yapılabilir. Bunun yanında sadece göçmen 

öğrencilere yönelik bazı eğitim uygulamaları da uyumu arttırabilir. Katılımcılara göre göçmen 

öğrencilere verilebilecek eğitimler (i) bireysel eğitim, (ii) ortak dille eğitim, (iii) materyal, (iv) ihtiyaca 

dönük eğitim ve (v) dil eğitimi olmak üzere 5 tema altında toplanmıştır. Buna göre göçmen öğrencilerin 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planlanabilir. Öğrencinin eksik bilgileri tamamlandıktan ya da yanlış 

bilgileri düzeltildikten sonra sınıftaki Türk öğrencilerle eğitimine kaldıkları yerden devam edebilirler. 

Bir diğer yapılabilecek şey ise ortak dille eğitim verilmesidir. Öğretmen adaylarından bazıları göçmen 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için öğretmenlerin ortak dille (İngilizce) iletişime 

geçebileceğini ve bu şekilde öğrencilerin uyumunun sağlanabileceğini ifade etmiştir. Katılımcılar Türk 

öğrencilerle aynı sınıfta eğitime başlamadan göçmen öğrencilere önce yoğun Türkçe dil kursunun 

verilmesini önermişler ve böylece uyumun sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Materyallerin göçmen 

öğrencilerin de kültürüne uygun bir biçimde tasarlanması göçmen öğrencilerin derse uyumunu 

arttırabileceğini ifade eden katılımcılar da bulunmaktadır. Buna göre öğretmen sınıfındaki göçmen 

öğrencilerin kültürlerini tanımalı ve bu kültürü dersine adapte etmelidir. Son olarak göçmen öğrencinin 

uyumunun sağlanması için ücretsiz özel dersler verilerek derslerdeki başarısı artabilir ve uyum 

sağlanması kolaylaşabilir.  

Öğretmen adaylarına göre göçmen öğrencilerin uyum sağlaması için onlara rehberlik yapmak 

oldukça önemlidir. Bunun için (i) oryantasyon programları düzenlenebilir ve (ii) okullarda kültüre 

duyarlı rehberlik sunulabilir. Buna yönelik K1 “Onların kültürleri yaşayış biçimleri dilleri ya da farklı 

şeyleri araştırıp buna göre rehberlik yapılmalıdır” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. Katılımcılara 
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göre sadece göçmen öğrencilere birtakım müdahalelerin yapılması uyum sağlamak yeterli değildir. 

Öğretmenlere de bazı sosyal becerilerin kazandırılması oldukça önemlidir. Bunun için öğretmen 

adaylarına (i) önyargısız yaklaşım, (ii) empatik yaklaşım ve (iii) eşit bir şekilde yaklaşım öğretilmelidir. 

Buna ilişkin K8 “Öncelikle ortak bir dil ile iletişim kurulmalıdır. Öğretmenlere önyargısız ve ayrım 

yapmadan eşit davranılması gerektiği bilinci kazandırılmalıdır.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

SONUÇ 

Bu araştırmanın bulgularına göre öğretmen adaylarının kavramlara ilişkin yanlış bilgilere sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum öğretmen adaylarının göç olgusu ile ilgili hiçbir eğitim 

almamaları ile açıklanabilir. Yurdakul ve Tok’un (2018) yapmış olduğu araştırmada da öğretmenler, bu 

konuda daha bilinçli olmaları gerektiğini düşünmektedirler. Benzer şekilde Tosun’a (2021) göre de 

mülteci ve sığınmacılarla çalışanlara ayrım yapılmaksızın konuyla ilgili farkındalık eğitimleri 

verilmelidir. Öğretmenler sınıflarında göçmen öğrenci olduğu zaman ancak süreç içerisinde bazı 

farkındalıklar elde etmektedir. Sağlam ve Kanbur (2017) da yapmış oldukları çalışmada sınıflarında 

mülteci öğrenci bulunan öğretmenlerin, sınıflarında mülteci öğrenci bulunmayan öğretmenlere göre, 

mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşmışlardır ve bu durumun 

sınıflarında mülteci öğrenci bulunmasından dolayı bu konuda kendilerini geliştirmelerinden 

kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, öğretmenlerin mülteci öğrencilere ilişkin 

tutumlarının mülteci öğrencilerle ilgili farkındalıklarına bağlı olarak değişebileceği söylenebilir. 

Bu araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak öğretmen adaylarına göre öğretmenlerin 

göçmen öğrencilerle ilgili yaşayabilecekleri en önemli sorunların iletişimle ilgili problemler, akademik 

başarıyla ilgili problemler ve eğitimin niteliği ile ilgili problemler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İletişim 

ile ilgi problemlerin ise kültür ve dil farklılığından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dil sorunu 

yaşadıkları için öğretmen tarafından verilen mesajlar mülteci öğrenciler tarafından anlaşılamadığı ve bu 

durumun başka sorunlara da yol açtığı farklı araştırmalarda ortaya konmuştur (Başar vd., 2018; Börü & 

Boyacı, 2016; Özer vd., 2016; Polat, 2019; Sarıtaş vd., 2016; Uzun & Bütün, 2016; Yurdakul &Tok, 

2018). Bu durum göçmen öğrencilerin iletişim sorununu çözmek adına özellikle göç ettikleri ülkenin 

dilini öğrenmeleri için gerekli ortamların sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerektiğini 

göstermektedir. Öğretmen adaylarına göre öğretmenlerin göçmen öğrencilerle ilgili yaşayabilecekleri 

sorunlardan birisi olan eğitimin niteliği ile ilgili problemlerin eğitimin niteliğinin yetersiz olmasından 

ve öğretmenin yetersiz bilgisinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Tosun’a (2021) göre de 

Türkiye’de okullar göçmen eğitimi için hazırlanmamış ve öğretmenlere göçmen çocuklara verecekleri 

eğitimde; kültürlerarası eğitime yönelik vatandaşlık, insan hakları, göçmenlere karşı ayrımcılık vb. 

konularda hiçbir rehberlik de yapılmamıştır. Sağlam ve Kanbur’ un (2017) yapmış olduğu çalışmada da 

bu araştırmanın bulgularına benzer olarak öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının 

yeterlik boyutunda arzu edilen düzeyden düşük olduğu ortaya konmuştur.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre göçmen öğrencilerin eğitim sistemine daha 

kolay uyum sağlayabilmesi için bu öğrencilere yönelik sosyo-kültürel etkinlikler yapılabilir, sosyal 

beceriler kazandırılabilir, eğitim olanakları sunulabilir ve rehberlik edilebilir. Eğitim teması altında 

bireysel eğitim, ortak dille eğitim, kültüre duyarlı materyal kullanma, ihtiyaca dönük eğitim, dil eğitimi 

gibi kategoriler ortaya çıkmıştır. Yurdakul ve Tok’un (2018) yapmış olduğu araştırmada da öğretmenler, 

bu öğrencilerin dil eğitimine alınması, öğretmenlerin sınıftaki diğer öğrencilerle bu öğrencilerin 

kaynaşmalarına yönelik aktiviteler planlaması gerektiğini düşünmektedirler. Erdem’e (2017) göre de 

öğretmenlerin önerisine göre mülteci öğrenciler önce hazırlık sınıfına alınarak Latin alfabesi ve Türkçe 

eğitimine tabi tutulmalıdır. Bu eğitimden sonra diğer sınıflara aktarılmalıdır. Benzer biçimde Sarıtaş ve 

diğerleri (2016) tarafından yapılan çalışmada da ilkokul öğretmenleri aileye ve çocuğa yönelik dil 

eğitiminin verilmesi, oryantasyon programlarının yapılması, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bu 

konuyla ilgili çalışmaları yürüten ayrı bir birimin açılması gibi öneriler dile getirmişlerdir.  
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Özet 
Günümüz dünyasında göç, en güncel ve en tartışmalı konulardan biridir. Göç, insanlar için bazen bir 

zorunluluk, bazen de bir tercih olmaktadır. Sebebi ne olursa olsun, bir yerde göç olgusu var ise, bu göçün, hem 

göç edenlere hem de göç edilen yerdeki halka etkileri olmaktadır. 1961 yılında Almanya’nın işçi ihtiyacını 

karşılamak üzere başlayan Türklerin Almanya’ya göçü ile birlikte, Batı ülkelerine göç de başlamıştır. Böylece, 

uluslararası göç, Türkleri de ilgilendiren bir konu olmuştur. Türklerin farklı ülkelere göçü farklı edebî eserlerde 

işlenmiş, yazarların görüşleri doğrultusunda, eserlerde göçten olumlu veya olumsuz olarak söz edilmiştir. Göç 

olgusunun güncelliği ve önemi nedeniyle, bu konu çocuk ve gençlik edebiyatında da yer edinmiştir. Nihat 

Ziyalan’ın 2010 yılında yazdığı “Attım Kapağı Yurtdışına” adlı gençlik romanında,19 yaşındaki Altan adlı bir 

gencin üniversite sınavında istediği puanı alamaması nedeniyle, Sidney’e dil öğrenmeye gitmesi ve Sidney’de  

göçmen bir genç olarak yaşadığı deneyimler anlatılmaktadır. Roman bir gencin gözünden göçmen sorunlarına 

değinmekte, aynı zamanda gençlik sorunlarından da bahsetmektedir. Romanda Altan’ın göçmen olarak yaşadığı 

sorunlar, Sidney’deki Türk göçmenlerin sorunları ele alınır. Ayrıca, Altan’ın gözünden İstanbul-Sidney 

karşılaştırmaları yapılır. Bu çalışmada, romanda yer alan bu konular irdelenmiş, romanın vermek istediği eğitsel 

mesajlar göç ekseninde analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: göç edebiyatı, gençlik edebiyatı, Nihat Ziyalan, “Attım Kapağı Yurtdışına” 

EDUCATIONAL MESSAGES ABOUT IMMIGRATION IN A YOUNG 

ADULT NOVEL : “ATTIM KAPAĞI YURTDIŞINA” (SYDNEY, HERE I 

COME) 

Abstract 
Keywords: migration literature, young adult literature, Nihat Ziyalan, “Attım Kapağı Yurtdışına” 

(Sydney, Here I Come) 

  

1. GİRİŞ 

Göç, insanlık tarihi boyunca var olan ve dünyamızın globalleşmesi ile önemi gittikçe artan bir 

olgudur. Günümüzde, araştırmacılar tarafından üzerinde büyük tartışmalar yapılan, ülkelerin 

birbirleriyle ilişkilerine tesir eden, göçmenlerin ayrıldıkları ve göçtükleri yerler açısından büyük etkilere 

yol açan göç olgusunun hiç şüphesiz en büyük etkisi göçmenler üzerinde meydana gelmektedir. 

Göç, en ana haliyle iç ve dış göç olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir ülkenin sınırları içerisinde 

yaşanan göç hareketlerine iç göç (Çelik, 2006), ülkeler arasında yaşanan göç hareketlerine ise dış göç 

(Aksoy, 2014) denmektedir. Göçü gerçekleştiren bireylere de göçmen denir (Roger, 2005). 
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Dış göç kavramına odaklanmak gerekirse, bireylerin, kendi ülkelerinden başka ülkelere veya 

göç ettikleri bir ülkeden üçüncü bir ülkeye farklı nedenlerle göç etmekte oldukları görülür. Göç etme 

nedenlerine bağlı olarak göçmenler de çeşitlilik göstermektedir: 

1. Göç edilen ülkeye yerleşmeleri beklenen yasal göçmenler 

2. Bir ülkeye geçici olarak kabul edilen yasal göçmenler 

3. Uluslararası şirketler içerisindeki işçi transferleri, öğrenci göçmenleri ve benzeri kategoriler 

4. Yasadışı (gizli, belgesiz) göçmenler 

 5. Sığınmacılar, geçici koruma altındaki göçmenler 

6. Mülteciler (Roger, 1992: 34-35). 

Görüldüğü üzere bir ülkeden başka bir ülkeye dil öğrenmek, eğitim görmek amacıyla göç eden 

göçmenler, öğrenci göçmenler sınıfına girmektedirler.  

Edebiyat eserleri bir toplum içerisinde yazılır ve toplumun değer yargıları, sorunları, toplumu 

etkileyen etmenler gibi konuları da barındırır: 

“Edebiyat ile içinde üretildiği toplum arasında kopmaz, yadsınamaz, reddedilemez bağlar 

vardır. (...) Buna göre ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. 

Edebiyat doğrudan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile 

ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır.”  (Alver, 2012: 11-12) 

Bu bağlamda, göç olgusu da toplum için önemli bir konu olduğu için, edebiyat eserlerinde de 

kendisine yer bulur. Hatta göç üzerine yazılan eserler “göç edebiyatı/göçmen edebiyatı” sınıfından 

sayılmaktadır. Göçü konu edinmiş eserler, göç edebiyatını temsil etmektedir (Frank, 2008). 

Göç edebiyatı eserleri, göçmen yazarlar tarafından yazıldığı gibi, göçü deneyimlememiş 

yazarlar tarafından da kaleme alınabilir. Her iki durumda da esere konu edilenler göç ve göçmenlerdir.  

“Yabancı ülkeye göç eden birinin, öncelikle kendi ülkesinden göçtüğü unutuluyor 

genelde. Sıradan bir ayrıntı değil bu, göçmen gerçekten iki kişidir, kendini de öyle görür. İki 

farklı topluma aittir ve her iki toplumda aynı statüye sahip değildir. Örneğin, sürüldüğü kentte, 

alt düzeyde bir görevde çalışmaya boyun eğen diplomalı biri, anayurdunda saygın bir kişi 

olabilir. Kuzey şantiyelerinde çekine çekine, hep yere baka baka konuşan Faslı bir işçi, 

yakınlarının arasına döndüğünde gururla kendi dilini kullanabildiğinde, özgüvenli hareketlerle, 

yüksek sesle konuşan, tatlı dilli bir hikâyeciye dönüşebilir.” (Maalouf, 2009: 179). 

Burada da anlatıldığı gibi, göç edebiyatı eserlerinde göçmenlerin her iki ülkedeki durumlarına 

da yer verilmektedir. Bu da göçmenler için kimlik karmaşası, kültür çatışması, ötekileştirilme, dışlanma 

gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Gençlik edebiyatı, 12-20 yaş aralığındaki bireylerin okumayı tercih ettiği eserler olarak 

tanımlanabilir  (Donelson ve Nilsen, 1997). 

Neydim (t.y: 351) Helmut Metzler’in gençlik edebiyatını 3 şekilde sınıflandırdığını belirtir: 

“1) Gençler için yazılan edebiyat 

2) Gençler tarafından yazılan edebiyat 

3) Hem gençler hem de yetişkinler tarafından okunan bazı eserlerdir.” 

Yine Neydim (t.y: 351) G. Klinberg’in gençlik edebiyatını beş sınıfa ayırdığını aktarır: 

“1) Öncelikle ve özellikle gençliğin zevk aldığı konuları kapsayan eserlerin tümü 

2) Salt gençlik için yazılan edebiyat 
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3) Gençler tarafından yazılan edebiyat 

4) Gençler tarafından, yetişkinlerin edebiyatından seçilen metinlerin oluşturduğu edebiyat 

5) Genç kuşağın beğeniyle okuduğu çeşitli metinleri içeren edebiyat türü.” 

Gençlik edebiyatı, çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatının kesişim noktasıdır (Garland, 1998). 

Bu edebiyat türünün genç okuyuculara hitap eden bir özelliği de çoğunlukla gençlerin gözünden 

yazılmış olmasıdır. Öykü, genç bir kişinin bakış açısından anlatılır ve böylece genç okur kendi yaşamı 

ve duyguları ile öyküdeki karakterler arasında bir ilişki kurabilir (Donelson ve Nilsen, 2009). Gençlik 

edebiyatı okurları, hayatlarının bu aşamasında hayat konusunda az bilgili ve tecrübesiz olabilecekleri 

için kitapta yazılanlardan etkilenmeye eğilimlidirler (Bond, 2011). Kitapta açık veya örtülü olarak 

verilmeye çalışılan eğitsel mesajlar, özellikle çocuk kitapları yoluyla verilmeye çalışılan eğitsel 

mesajlara göre daha önem taşımaktadır. Gençlik edebiyatı eserleri, içerdikleri eğitsel mesajlarla, 

gençlerin, gerçek hayatta karşılaşabileceği sorunları anlamlandırmalarına ve bu sorunların üstesinden 

gelmelerine de yardımcı olurlar (Hilton ve Nikolajeva, 2012).  

Gençlik edebiyatı eserlerinde, karakterler, uyuşturucu, şiddet, cinsellik, ayrımcılık gibi 

sorunlarla karşı karşıya kalabilir ve bu sorunların üstesinden gelmek zorunda olabilir. Ölüm, cinselliğin 

keşfi ve karşı cinsle ilişkiler gençlik edebiyatı eserlerinde sıklıkla karşılaşılan konulardır (Trupe, 2006). 

Hilton ve Nikolajeva (2012), gençlik kitaplarının intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucu gibi aşırı 

durumları da kapsayarak, gençliğin karşılaştığı sorunlara yer verdiğini belirtir. 

Göç edebiyatı ve gençlik edebiyatını kesiştiren, göç ile ilgili eğitsel mesajlar taşıyan eserlerden 

biri de Nihat Ziyalan tarafından 2010 yılında yazılan “Attım Kapağı Yurtdışına” romanıdır. 

Nihat Ziyalan'ın 2010 yılında yayınladığı, “Attım Kapağı Yurtdışına” adlı romanı, yazarın 

kaleme aldığı ilk gençlik romanıdır. 1936 yılında doğan yazar, birçok Yeşilçam filminde rol aldıktan 

sonra, film sektöründe iş bulamaması nedeniyle Sidney'e göç etmiştir. Farklı türlerde edebî eserlere imza 

atan ve birçok edebiyat ödülü kazanan yazar, “Attım Kapağı Yurtdışına” adlı romanıyla 2010 Memet 

Fuat Yayıncılık Ödülü'nü kazanır. 

Romanın başkahramanı, Altan Nalbantzade 19 yaşında yakışıklı bir gençtir. Üniversite giriş 

sınavına girmiş ve sonucunu beklemektedir. Diş Hekimliği bölümünü kazanmak istemektedir. Babası 

Selim’in Asmalımescit’te 30 kişilik lokantası vardır. Gündüz kapalı olan lokantayı akşamları 

açmaktadırlar ve annesi Şifaser, kardeşi Şerma ve Altan babasıyla birlikte lokantada çalışmaktadır. 

Altan’ın annesi gündüzleri de noterde vezneci olarak çalışmaktadır. Altan çocukluktan bu yana kız 

arkadaşı olan Yasemin ile birbirlerini sevmektedir. Yasemin de Altan gibi babasının iş yerinde babasıyla 

birlikte çalışmaktadır. Yasemin’in babası fırıncıdır. Kendisinin kız arkadaşı olmasına rağmen kız 

kardeşi Şerma’nın erkek arkadaşı olmasına kızmaktadır. Ayrıca Şerma ile sürekli tartışmakta hiç 

anlaşamamaktadır. Altan’ı sınav sonucu beklediğinden çok düşük gelir. Bu nedenle, Altan sınava 1 yıl 

daha hazırlanmak ister ve bu yılı da yabacı dil öğrenmek amacıyla yurtdışında geçirmek ister. Babasının 

asker arkadaşı Sadık Sidney’de yaşamaktadır. Babası oğlunun yurtdışında yalnız kalmaması için oğlunu 

Sidney’e yollar.  Sadık’ın hanımı kendilerinin 19 yaşında bir kızları olduğu için Altan’ın evlerinde 

kalmalarını istemez. Sadık bir kebapçıda iş bulur. Altan, kebapçıda çalışacak, kebapçının üst katındaki 

odada da kalacaktır. Aynı zamanda da İngilizce kursuna gidecektir. Sadık’ın kızı, Elif’in Alman bir 

erkek arkadaşı vardır. Alman erkek arkadaşının adı Hermes’tir. Hermes’in ailesi Sidney’in elit semtinde 

otururken, Elif’in ailesi Türk mahallesi olan Auburn’de ikamet etmektedirler. Elif’in ailesi Sidney’de 

yaşamalarına rağmen, kızlarına çok baskı yapmaktadırlar. Elif yalan söyleyerek evden çıkmakta, erkek 

arkadaşı Hermes ile buluşmaktadır. Bir gün, Elifin yalan söylediğini anlayan babası, Elif’i döver. Bunun 

üzerine,  Elif evden ayrılır ve Hermes ile beraber yaşamaya başlar. Bir süre sonra Hermes Elif’i terk 

eder. Elif tekrar ailesi ile barışır. Altan 9 ay Sidney’de kaldıktan sonra kız arkadaşı Yasemin’in babasının 

ölümü üzerine Sidney’den ayrılır ve İstanbul’a döner.  

Roman iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Altan’ın İstanbul’daki hayatı 

anlatılırken, ikinci bölümde Altan’ın Sidney’de yaşadıkları anlatılmaktadır. 
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Belirtildiği üzere, “Attım Kapağı Yurtdışına”, bir gençlik romanı olmasının yanı sıra bir göç 

romanıdır. Bu çalışmada bu roman, bir göç romanı olarak incelenecektir. Çalışmanın metodu, nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve içerik analizidir.  

Nihat Ziyalan’ın “Attım Kapağı Yurtdışına” adlı eserinde 19 yaşındaki Altan’ın Sidney’de bir 

göçmen olarak yaşadığı deneyimler anlatılmaktadır. Romanda ,Altan’ın göçmen olarak yaşadığı 

sorunlar, Sidney’deki Türk göçmenlerin sorunları ve kültürlerarası çatışmalardan da bahsedilmiştir. 

Ayrıca, yine Altan’ın gözünden İstanbul-Sidney karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, romanda 

geçen bu konular irdelenecek, romanın vermek istediği eğitsel mesajlar göç ekseninde analiz edilecektir. 

ROMANDA VERİLEN MESAJLAR 

Göçmen Altan’ın Yaşadığı Sorunlar 

Bu bölümde, Altan’ın göçmen bir genç olarak karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alınacaktır. 

Altan göçmen bir öğrenci olarak, yabancı dil öğrenmek amacıyla Avustralya’ya göçmüştür. 

Yurtdışına ilk kez çıkması ve ailesinden ilk kez ayrılması Altan’ı derinden etkiler. Bu nedenle,  Altan 

kendini gurbette yalnız hissetmektedir. Bunun yanı sıra, gençlik enerjisi ile dolu bir genç yabancı bir 

ülkede, yabancı bir şehirde kendisinin savunmasız ve güçsüz olduğunu düşünmektedir. İstanbul’daki 

gibi üzüldüğü zaman sığınacak yeri, kendini koruyacak birileri Sidney’de yoktur. Tüm bu duygular, 

Altan’ın ailesine karşı duyduğu özlemi arttırmaktadır. Altan, ailesini üzmemek için, telefonla onlarla 

görüştüğünde Avustralya’da her şeyin yolunda olduğunu, iyi ve olduğunu söylemektedir (Ziyalan, 2010: 

107-108). 

Altan ilk kez yalnız kaldığında kendi kendine duygularını şu şekilde açıklar: 

“Evet, şimdi yalnızsın Altan. Sadık gidince tuhaflaştım. İstiklal Caddesinin Asmalımescit’in 

kalabalığında olmak güven verirdi. Türkçeydi sokağın gürültüsü. Bu istasyonun gürültüsü 

İngilizce.” (Ziyalan, 2010: 116) 

Anlaşıldığı üzere Altan bir genç olarak yalnızlık duygusunu tüm benliğiyle hissetmektedir. 

Yurtdışında yabancı bir birey olarak, kendisini güvende hissetmemektedir. Altan’ın çevresinde kendi 

ana dili olan Türkçenin değil İngilizcenin konuşuyor olması, Altan’ın yalnızlık duygusunu artırmakta, 

savunmasızlık hislerine kapılmasına neden olmaktadır. Yabancı bir ülkeye ilk kez geliyor olması ve 

ailesinden ayrılması da Altan’ın duygu ve düşüncelerini daha ağır hissetmesine yol açmaktadır.  

Altan bu duygular eşliğinde kendisini şu sözlerle teskin eder: 

“Sırf gözümü değil kulaklarımı da dört açmam gerek. Çünkü tok sesli duyuruyu anlamakta 

zorlanıyorum. İşaretler, duyurular Türkçe olsa… Üzülme Altan herkes bocalar. Balıklama 

daldın İngilizce yaşama.” (Ziyalan, 2010: 116) 

Altan yabancı bir memlekette, yabancı dil konuşanların arasında kendi kendine cesaret 

vermektedir. Tabi bu cesaret Altan’ın duygularını bastırmasında çok fazla işe yaramaz.  Altan kendi 

dilinden her fırsatta anne-babasını, kardeşini, sevgilisini özlediğini belirtir (Ziyalan, 2010: 121). 

Altan Sidney’deki ilk gecesinde duyduğu yalnızlık ve özlem duygularıyla bir şiir yazar (Ziyalan, 

2010: 126-127) ve Altan gece ağlaya ağlaya uyuyakalır. Buradan anlaşıldığı üzere, romanın ilk 

bölümünde anlatılan deli dolu ve gözüpek bir gencin, yurtdışına çıkışında kendini güçsüz ve çaresiz 

hissetmesi açıkça görülmektedir. Hatta bu duygular Altan’ı o kadar derinden etkiler ki hiç anlaşamadığı, 

sürekli tartışıp kavga ettği Şerma’yı bile özlemektedir (Ziyalan, 2010: 142).  Bu özlem duygusu, 

Altan’ın Şerma’yı bir daha ağlatmaması ve onunla kavga etmemesi için bir karar aldıracak kadar 

kuvvetlidir. 

Altan Sidney’de yalnızlık ve yabancılık çekmesine rağmen Türklerin bulunduğu Auburn 

semtinde daha az yabancılık çeker, hatta insanların Türkçe konuşmalarını duyduğunda sevinir. Yalnızlık 

duygusunu ve ailesini özlediğini, ailesine belli etmez ve onlara her şeyin yolunda olduğunu söyler 

(Ziyalan, 2010: 146). 
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Altan Sadık’ın arkadaşı olan kebapçıda işe başlar. Yaptıkları anlaşmaya göre,  Altan kebapçının 

üst katındaki odada kalmaya başlayacaktır.  Hem dil kursuna gidecek, hem de kurs saatleri dışında 

kebapçıda çalışacaktır (Ziyalan, 2010: 112). Altan’dan önce de bir Türk genci Sidney’e dil öğrenmek 

için gelmiş, hem dil kursuna gitmiş hem de kebapçıda çalışmıştır.  

Kebapçı Asım Usta, sabah Altan’ın gözlerinin ağlamaktan şiş olduğunu görünce, Altan’dan 

önce yanında çalışan gencin de sabahlara kadar ağladığını ve gözleri şiş bir şekilde uyandığını söyler. 

Kebapçı, Altan’a şu öğüdü verir: 

“Senin gibilerin hayata tutunmak için tek yolu var. Günler ağlayarak da geçer gülerek  de. En 

iyisi eğlenerek hayata tutunmak. Acıyı eğlenceye dönüştürmek zor iş, kendinle savaş vermek 

zorundasın. Gurbet söyletir.” (Ziyalan, 2010: 131) 

Kebapçının öğütlerinden gurbetin zor olduğu, bu zorluğun gurbete çıkan her kişi tarafından 

hissedildiği anlaşılmaktadır. Gurbetin zorluğu ile başa çıkmanın yolu ise, gurbetin olumsuz tarafları 

yerine olumlu taraflarına odaklanmaktır. Yeni bir kültür içerisinde var olma çabası vermek, bu yeni 

kültürün kendi kültüründen farklılıklarını görebilmek, kısacası gurbette olmanın olumlu taraflarını 

düşünmek Latan’ın içinde bulunduğu ruh halini aşmasına yardımcı olacaktır. Aksi halde Altan, daha 

önceki genç gibi ve bu ruh halini aşamamış göçmenler gibi, göç ettiği ülkeyi olumsuz olarak düşünecek 

ve göç etmekten pişmanlık duyacaktır. 

Auburn Türklerin ve Sidney’deki göçmenlerin yaşadığı bir semttir. Bu nedenle Altan Türklerin 

arasında olmaktan, hatta göçmenlerin arasında olmaktan mutludur. Bu anlamda Auburn’daki farklı 

milletlerden göçmenleri şu şekilde anlatmaktadır: 

“Havaalanında gördüğüm yetmiş iki milletten inşa, valizini bırakır bırakmaz Auburn’a koşmuş 

sanki. Kaldırımda herkes bağırarak kendi dilini konuşuyor. Afrikalılar, Araplar, bıyıklı ve 

sakallı insanlar…” (Ziyalan, 2010:  110) 

Burada, Altan Auburn’un uluslararası yapısını havalimanına benzetmektedir. Havalimanlarında 

olduğu gibi bir çok ülkeden, farklı kültürden insanların oluşturduğu çok kültürlü bir bölgede yaşamak, 

Altan’ın kendisini daha güvenli hissetmesine neden olmaktadır. Auburn’da yaşayan göçmenler olarak 

saydığı, Afrikalılar, Araplar, sakallı, bıyıklı insanlar Altan’a güven vermektedir. Bu da Altan’ın bir genç 

olarak gurbette, Türkiye’de gıpta ettiği modern, çağdaş Batı kültürü içerisinde yalnızlık duygusunun 

arttığına, doğu kültürü içerisine girdiğinde ise bu duygunun azaldığına işaret etmektedir. 

Altan, bir gün pasaportu kaybolduğu için Türk konsolosluğuna gider. Türk bayrağını görünce 

heyecanlanır. Sidney’deki Türk konsolosluğunu vatan toprağı olarak görür: 

“Bıraksalar günlerce kalabilirim burada. Öyle rahatım ki… Kendimi baba evinde hissettim 

Karşısındaki insanı küçümsemeyen güler yüzlü memurdan çok abla yaklaşımında hanımlar…” 

(Ziyalan, 2010:  195) 

Anlaşıldığı üzere, göçmen bir genç olan Altan, ülkesine olan özlemini ülkesine ait olarak 

gördüğü konsoloslukla dindirmeye çalışmaktadır. Konsolslukta çalışan Türkleri gördüğünde, asılı olan 

Türk bayrağını gördüğünde heyecanlanmakta, orayı babasının evi gibi nitelendirmektedir. Vatanına ait 

bayrak, dil, kendi yurttaşı gibi imgeler, kendisini göç etmiş olduğu bir ülkede yaşadığı yalnızlık 

duygusuna iyi gelmektedir. 

Altan babası ile hiç anlaşamaz. Babası otoriter, dediğim dedik, dediği olmadığındaAltan’a kızan 

hatta onu döven bir babadır. Altan iç ten içe babasını sevmediğini de dile getirir. Fakat, Sidney’de 

yalnızlık ve gurbette olmanın etkisiyle babasını bile özler ve babasından iyi sözlerle bahseder:  

“Her zaman babamın mesleğini küçümsemiş, hor görmüştüm. Dünyanın öbür ucunda Hızır gibi 

yetişti. Ellerinden öperim babacığım.” (Ziyalan, 2010: 124) 

Altan’ın ifade ettiğine göre, Altan babasını sevmediği gibi, babasının işini de küçümsemektedir. 

Fakat İstanbul’a göre dünyanın öbür ucu sayılabilecek Sidney’de, babasından öğrendiği kebap işi 

kendisinin işi olmuştur. Yalnızlık duyguları yaşayan Altan, babasına teşekkür eder. 
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Altan, Sidney’e göç edeli dokuz ay olmuştur. Yalnızlık duygusu bazen bastırır, bazen geçer. 

Altan, ailesini ve sevgilisini özlemektedir (Ziyalan, 2010: 199). Yalnızlık, göçmenler için geçyene 

olumsuz bir duygudur. 

Bu bölümde, bir genç göçmen olarak Altan’ın yaşadığı duygular incelenmiştir. Bu duyguların 

başında, Altan’ın gurbette hissettiği yalnızlık ve ailesine duyduğu özlem en başta gelmektedir. Bu 

duygular o kadar baskındır ki Altan, Türklerin ve diğer göçmenlerin yaşadığı Auburn’da Türkçe 

duyduğunda mutlu olmakta, kendisini güvende hissetmektedir. Kendi memleketinden kilometrelerce 

uzakta olan Sidney’deki Türk Konsolosluğu da Altan’ın kendisini güvende hissettiği yerlerdendir. Fakat 

şehrin merkezinde her tarafı İngilizce konuşanlarla çevrilmiş olan Altan, kendisini hem savunmasız hem 

de güçsüz hissetmektedir. Roman, bir gencin gözünden yazılmış, gencin duygu ve düşünceleri kendi 

dilinden aktarılmıştır. Altan’ın göçmen olmakla ilgili duygu ve düşüncelerinin kendi gözünden ve kendi 

dilinden verilmiş olması, genç okurun göçmenlerin duygu ve düşüncelerini daha iyi anlaması amacını 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra, göç ile birlikte ortaya çıkan ve göçmen olmanın sonucunda hissedilen 

duygulara tekrar tekrar eserde yer verilmiş olmasının, göçmen bir gencin karşılaştığı duygular ve başa 

çıkılması gereken konular konusunda genç okurlarda farkındalık kazandırma amacını taşıdığı sonucuna 

varılabilir.  

Türklerin Sorunları 

Bu bölümde, romanda sözü edilen, Avustralya’ya göçmüş Türklerin karşı karşıya kaldığı 

sorunlar ele alınacaktır. 

Türkler ve Afrikalı göçmenler Auburn semtinde otururken, elit aileler, Sidney’de köprünün öbür 

tarafında ikamet etmektedirler. Göçmenler, elitlerin yaşadığı yerde yaşamak istemelerine rağmen, ucuz 

olmasından dolayı Auburn’de yaşamaktadırlar. Elitler ise Auburn bölgesini ve burada yaşayanları 

“ötekiler” olarak görmektedirler. Roman boyunca bu ötekileştirmeye de yer verilmiştir. 

Auburn ucuz olduğu için Türkler orada yaşamaktadır. Köprünün öbür tarafı seçkinler semtidir. 

Sadık’ın kızı Elif’in erkek arkadaşı Hermes’in babası Alman Büyükelçiliğinden emeklidir ve Sidney’e 

yerleşmiştir. Elif, Hermes’in ailesi ile tanıştığında, Elif ve ailesinin Auburn’de oturduğunu öğrenince 

Elif’e karşı tavırları değişir. Baba, oğlunun Elif ile görüşmesini istemez (Ziyalan, 2010:  151). 

Görüldüğü üzere, Hermes’in ailesinin Elif’in Auburn’de yaşadığını öğrendikleri tepki, 

göçmenlerin yeni bir ülkeye geldiklerinde yaşadıkları ”ötekileştirilme” deneyimine benzemektedir. 

Burada ironik bir durumun olduğu da gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Hermes’in ailesi de 

Almandır ve büyükelçilikte çalışmak için Sidney’e göçmüş ve oraya yerleşmişlerdir. Maddi 

durumlarının iyi olması nedeniyle elitlerin yaşadığı semtte yaşamaktadırlar. Kısacası, göçmen bir aile, 

diğer göçmen aileyi beğenmemektedir. 

Elif kendisinin Hermes’in ailesi tarafından Auburn’de oturduğu için ötekileştirildiğini şu şekilde 

anlatır: 

“Ne zaman Hermes’in evine gittiysem kendimi yabancı hissettim. Konuştukları dil, davranışları 

çok farklı. O eve çok yabancıyım.” (Ziyalan, 2010: 161)  “Beni görünce Hermes’in ailesinin 

yüzü kararıyor. Silah zoruyla bile Auburn’e gelmezler. Zaten gelseler de babam “Elin gâvuruna 

verecek kızım yok” der onları evden kovar.” (Ziyalan, 2010:  172) 

Üzerinde durulması gereken nokta hem Türklerin Avrupalı veya Batı medeniyetine sahip 

toplumları “gavur” olarak nitelendirerek, Hermes’in ailesinin Elif’e yaptığının tam tersini Hermes’in 

ailesine yapacak olmasıdır. Göçmenler ötekileştirilmeye maruz kalırken, kendileri de kendilerine uzak 

olarak gördüklerini ötekileştirmektedirler. Böylelikle toplumsal uyum sağlanamamakta, göçmenler göç 

ettikleri ülkelerde toplumdan izole bir yaşam sürdürmektedirler. 

Yurtdışında yaşana Türklerin sorunları arasında, gelecekleri için para biriktirmek düşüncesiyle 

hayattan keyif almamak, sosyal aktivitelerin uzağında kalmak da görülmektedir. Romanda bu husus 

kuvvetli bir biçimde vurgulanmaktadır. 
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Sidney’e on iki yıl önce göç eden Asım Usta ve karısı Seher geldikleri günden bu yana sürekli 

çalışmaktadırlar. Geldikleri günden beri Sidney’i gezmemişlerdir. Kebapçı dükkanlarında, sabah 

kahvaltılarını acele ile yapıp müşteri beklerler. Elif’in ailesi ve Auburn’deki diğer Türkler de aynı 

şekilde, sürekli çalışmaktadırlar.  Sidney’i Türkler gezmemişlerdir ve neyin nerede olduğunu da 

bilmemektedirler.  (Ziyalan, 2010:  148) Seher ile Asım Usta arasında şu konuşma geçer: 

 “Biz on iki yıldır buradayız, Bondi Plajı nerededir bilmiyoruz.” 

 “Yahu Seher başlama gene!” 

 “Köyden indik şehre, kaptırdık işe!” 

 “Evin araban dükkânın ve bankada paran var. Daha ne istiyorsun?” 

 “Haklısın! Şuraya gelip kahve çay içen Türklere övünüyoruz, ama ne pahasına?” 

(Ziyalan, 2010: 148) 

Buradan anlaşıldığı üzere göçmen Türkler maddi olarak iyi olmalarına rağmen hayattan zevk 

almamaktadırlar. Dükkânlarına gelen Türkler ile kendi mal varlıkları hakkında konuşmakta, kendi mal 

varlıklarını anlatmayı övünç kaynağı olarak görmektedirler. Buna rağmen, yaşadıkları şehri bilmemekte, 

çalışmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. 

Sadık’ın kızı Elif de Altan’a aynı konudan yakınmaktadır:  

“Annemle babam da bilmezler hiçbir yeri. Bizim eve misafir geldiğinde şunu aldım, 

bunu aldım demekten başka bir şey konuşulmaz. Arabalarının evlerinin değeri, bankada ne 

kadar paraları var, hep onlar konuşulur. Annem babam yaşındakiler, Türkiye’den gelir gelmez 

dalmışlar hayat kavgasına. Ev iş, o kadar. Sığındıkları güç para ve din. Yalnızlık ve yabancılık 

duygusundan dolayı sadece fabrikaya ve eve giderler.” (Ziyalan, 2010: 150) “Hayatın 

nimetlerini tatmaları lazım, babam benim Bondi Plajına gittiğimi görse yıkılır. Kızım yoldan 

çıktı diye değil kıskandığı için, kendi yapamıyor ya.” (Ziyalan, 2010: 150) 

Sadık, Altan’ın dil okulunu arar. Yıllardır Sidney’de yaşamasına rağmen, çok kötü bir 

İngilizcesi vardır (Ziyalan, 2010: 114) 

Bu bölümde, göçmen Türklerin yabancı bir ülkede karşı karşıya kaldığı sorunlar irdelenmiştir. 

Görüldüğü üzere, Türkler kendi yaşamlarını feda edercesine, tüm zamanlarını çalışmaya, çalışarak 

kazandıkları para ile mal almaya ayırmaktadırlar. Bu nedenle, yıllardır yaşadıkları şehri gezmemişlerdir. 

Şehrin önemli yerlerini bilmemektedirler. Para kazanmayı ve mala yatırım yapmayı hayatlarının ana 

gayesi yapan Türkler, sırf daha az para harcamak için diğer göçmenlerin de yaşadığı ucuz semtlerde 

yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle, elit semtlerde yaşayanlar, Türkleri “ötekiler” olarak 

görmekte, onlarla muhatap olmaya bile dayanamamaktadırlar. Türkler sürekli olarak diğer Türklerle 

beraber oldukları için göç ettikleri ülkenin diline ve kültürüne de adapte olamamaktadırlar. Bu nedenle, 

kendi semtlerinde, kendi ülkelerinin küçük bir minyatürünü oluşturmuşlardır. Bu anlamda kendi 

çocuklarını da kendi kültürleri ile yetiştirme amacını taşıyan göçmen ebeveynler, çocuklarının göç 

ettikleri toplum yapısına ve kültürüne adapte olması sonucunda çocuklarıyla çatışmalar yaşamaktadırlar. 

Gençler için verilen mesajda, göçmen Türklerin kendi tercihlerinin olumsuz sonuçlar doğurması 

gösterilerek, göç etmek isteyenlerin yapmaması gerekenler verilmektedir. 

İstanbul-Sidney Karşılaştırmaları 

Romanda Altan ilk defa yurtdışına çıkmakta ve Avustralya’nın Sidney şehrine gelmektedir. Bu 

nedenle, romanın ikinci bölümü boyunca, Altan’ın gözünden Sidney-İstanbul ve Türk-Avustralya 

kültürü karşılaştırmaları yapılmıştır. Genel olarak Sidney ve Avustralya kültürü övülmüş, İstanbul ve 

Türk kültürü olumsuz olarak gösterilmiştir. Bu bölümde, bu karşılaştırmalar analiz edilecektir. 

Altan ilk olarak, Sidney Havalimanı’nda İstanbul ile karşılaştırmalar yapmaya başlamıştır. 

Altan, havalimanındaki insanların kıyafet balosundaki gibi, şortlu tişörtlü olduklarını görür. 

Havalimanında Avustralya’nın resmi dili İngilizce haricindeki diğer dilleri duyar. Havalimanında herkes 
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kendi ana dilini konuşmaktadır. Altan ilk kez İngilizce konuşulan bir ülkeye geldiği için İngilizce 

konuşanları duymak istese de bu amacına ulaşamaz. Yolcu bekleyenler çıkıştaki çizgiyi geçmezler. Kızlı 

erkekli öpüşseler de kimse aldırış etmez. Altan da sevgilisini öpmek istemiştir, fakat İstanbul’da dışarıda 

rahatça öpüşememişlerdir (Ziyalan, 2010: 100). 

Anlaşıldığı üzere, Altan göç etmiş olduğu ülkedeki toplum yaşamında, kılık kıyafet ve 

davranışlarda rahatlık ve özgürlük gözlemlemektedir. Kendi ülkesinde, toplum tarafından bazı 

davranışların uygun görülmediğini, toplumun kendisine karşı tepkisinden çekindiği için, toplum 

tarafından uygun görülmeyen bu davranışları yap(a)mamıştır.  

Havalimanındaki bu rahatlık sadece havalimanında değil şehir genelinde görülmektedir. İnsan 

don-atlet giyerek koşmaktadırlar. Altan bu şekilde koşanları görünce şaşırır. İstanbul’da bu şekilde 

koşulamayacağını, diğer insanların bu şekilde koşanlara yadırgayıcı şekilde bakacaklarını düşünür. 102  

Altan yine parkta gördüğü manzaraları şu şekilde tasvir eder: “Şehrin ortasında bir park. Üstü 

çıplak güneşlenen adamlar. Şortlu kızların oynadığı tenis sahası. Koşanlar, çocuk arabalı kadınlar…” 

(Ziyalan, 2010: 170) 

Şehrin merkezinde yine kızlar erkeklerle uzun uzun öpüşmektedir. Altan, bu kişilerin 

İstanbul’daki gibi dayak yiyeceklerini düşünür. Fakat kimse onlara karışmaz (Ziyalan, 2010: 119) 

Plajdaki kızlara da kimse sarkıntılık etmez (Ziyalan, 2010: 139). 

Altan Sadık’ın kızı ile Elif’in öpüştüğünü gördüğünde,  aklından şu duygular geçer: 

“Sen onları kıskanıyorsun, Kütük Kafa! Nereden çıkardın şimdi bunu? Duygularını ben 

bilmesem kim bilecek? Haksız mıyım ama? Elin Alman’ı gelmiş konmuş Türk kızına.” 

(Ziyalan, 2010: 142) 

Görüldüğü üzere, Altan Avustralya toplumundaki rahatlığa şaşırmakta ve Türk toplumunda 

olmayan rahatlığı Sidney’de gördüğünde, Avustralya’daki yaşamı kıskanmaktadır. Roman, göç eden bir 

gencin gözüyle yazıldığı için, Altan’ın ilk dikkat ettiği nokta kız-erkek ilişkileridir. Altan, kendi toplumu 

ve göç ettiği toplum arasında kıyaslama yaparak, kendi toplumunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya 

koymaktadır. Bu anlamda, Avustralya’da betimlenen rahatlık ve özgürlük, İstanbul gibi kozmopolit bir 

şehirden göç eden Altan’ı şaşırtmaktadır. Altan hatta içten içe bu duruma öfkelenmektedir. 

Elif Alman sevgilisi Hermes’e sarılır ve onlar da diğer çiftler gibi öpüşürler. Altan sinirlenir. 

Bir Türk kızının bir Almanla bu şekilde yakınlaşmasından yapmasından rahatsız olur. Fakat çevredeki 

kimse karışmaz. Hatta onların öpüştüklerini görenler, onlara gülümserler: 

“Şuradaki olay nedir? Bunu anlamaya çalış, Altan! Niçin gülümseyerek geçip gidiyor insanlar? 

Sadık Amca’ya bu yapılır mı yahu?” (Ziyalan, 2010: 142) 

Altan, toplumdaki bireylerin birbirine olan saygısını da şu sözlerle anlatır: 

“Tren durunca çizginin arkasına sıralandı yolcular. Kapılar açılınca hurra yok. Çıkanlar 

bekleniyor. Oturulacak yerleri kapmak için itişilmedi. Oraya en yakın olanın hakkı denilircesine 

geri duruldu, telaş edilmeden inildi binildi.” (Ziyalan, 2010: 117) 

Görüldüğü üzere, Altan insanların birbirlerine saygısı vardır. Kimse kimseyi toplum içerisinde rahatsız 

etmez. Gençlik edebiyatı eserleri, kız-erkek ilişkilerine de yer veren, gençleri gerçek hayatta kaldıkları 

sorunlarla kurgu dünyasında yüzleştiren eserlerdir. Bu romanda da bir Türk kızı ile bir Alman erkeğin 

Avustralya toplum yapısı ve kültürü içerisindeki ilişkisine yer verilmiştir. Toplum, kız-erkek ilişkilerini 

yadırgamamakta, bu tarz ilşkilere rahatlık ve özgürlük tanımaktadır. 

Altan toplum yaşantısının yanı sıra, İstanbul ve Sidney’i fizikî özellikler açısından da 

karşılaştırmaktadır. 

Avustralya da Türkiye’nin aksine taşıtların direksiyonu sağdadır. İstanbul’da kaplumbağa gibi 

yavaş ilerleyen trafiğe alışkın olan Altan, Sidney’de yoğun ama akıp giden trafiği gördüğünde hayret 
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eder. Aynı zamanda, trafikte herkesin kurallara uyması da kendisini şaşırtan özellikler arasındadır 

(Ziyalan, 2010: 102). 

Altan’ı şaşırtan özelikler arasında Sidney’de gördüğü sokaklar ve caddeler de vardır. Şehir 

genelinde  

Tek katlı evler görülmektedir. Tek katlı evlerin önünde bir değil birçok otomobil durmaktadır. 

Ailelerde her bireyin kendi arabası vardır. Yolun iki yanında kaldırımlar bulunmaktadır ve her yer 

ağaçtır. Sidney’de sokaktan daha geniş kaldırımlar göze çarpmaktadır. Yine her evin kendi bahçesi 

vardır. Altan’ı en çok şaşırtan noktalardan biri de bahçelerin çitle çevrili olmamasıdır. Her yerde çimen 

ve çiçekler görülmektedir (Ziyalan, 2010: 102-103) 

Bütün plajlar parasızdır, Bina falan yapılmaz. Türkiye’nin tam tersi, bütün plajlar halka açıktır. 

(Ziyalan, 2010: 138) 

Altan Sidney’de gördüğü şehircilik ve şehrin fizikî özellikleri karşısında şaşkınlığını 

gizleyememektedir. Gördüklerini İstanbul ile karşılaştırmakta, fakat Sidney’in İstanbul’dan daha 

yaşanılabilir bir şehir olduğu sonucuna varmaktadır: 

“Kılı kırk yararak bakıyorum. Sanki İstanbul-Sidney yarışması var, ben de seçici 

kuruldayım. Gördüğüm kadarıyla İstanbul kaybedecek. Vaz geç kıyaslamaktan, Kütük Kafa!” 

Bu özellikler, sadece şehrin elit semtlerinde değil göçmenlerin yaşadığı semtlerde de 

bulunmaktadır. Örneğin, Sadık, Türklerin oturduğu semt Auburn’da  yaşamaktadır. Sadık’ın yaşadığı 

ev ise, tek katlı bahçeli bir evdir. (Ziyalan, 2010:  104) 

Auburn milletvekiline rastlıyorlar. Kuyrukta taksi bekliyor. Halkla içiçe. Şöförlü özel araban 

yok mu diyor. Burası Türkiye değil diye cevap veriyor. (Ziyalan, 2010: 194) 

“Milletvekllliği böyledir işte. Her işini kendin göreceksin. Bundan birkaç kez kebap 

parası almamayım dedim, rüşvete girer dedi. Bol bahşiş ödedi. Yüz dolarlık yanlış yüzünden 

istifa eden milletvekilleri var. Partiler seçimden seçime hatırlanır” (Ziyalan, 2010:  194) 

Burada Sadık’ın dilinden Türkiye’deki siyasî yaşam da eleştirilmektedir. Milletvekilinin kendi 

işini kendi yapması, rüşvet noktasındaki hassasiyetleri, partilerin seçimden seçime hatırlanması 

Avustralya’nın Türkiye’den daha olumlu olan nitelikleri arasında gösterilmektedir. “burası Türkiye 

değil!” vurgusu da aslında Türkiye’deki siyasîlere verilen bir mesajdır. Milletvekilinin halkın için de 

halktan bir üstünlüğü olmadan yaşaması da toplumdaki bireylerin eşitliği açısından önemli bir örnek 

olarak okura sunulmaktadır. 

Altan dil kursuna gelmesine rağmen Sidney’in İstanbul’dan daha iyi olan özelliklerini 

gördüğünde şehri sever ve Sidney’de üniversite okuma hayalleri kurar (Ziyalan, 2010: 180). 

Altan’ın Sidney’i sevdiği, şu düşüncelerinden anlaşılmaktadır: 

“Bastıran değil, iç rahatlığı aşılayan bir yaşam tarzı var. Bir ayağı çukurda diyebileceğim 

insanlardan enerji fışkırıyor. Dükkâna gelen müşterilerden biliyorum; kötü alışkanlığı olmayan 

insanlar, işsizlik parasıyla rahatça geçiniyor. Gençler için heyecan dolu bir yer. Peki İstanbul?”  

(Ziyalan, 2010: 180) 

 Bu bölümde de İstanbul-Sidney karşılaştırmaları sonucunda, genç okurlara, Altan’ın gözünden 

göç edilen ülkenin olumlu yanları ve Türkiye’nin kültür ve toplum yapısı olarak olumsuz yanları 

gösterilmiştir. Avustralya’nın batı kültürü etkisinde, modern ve gelişmiş bir ülke olduğu göz önüne 

alındığında, doğu kültürünün egemen olduğu, nispeten daha muhafazakâr ve gelişmekte olan bir ülkenin 

olumsuz yönleri gösterilerek, genç okurların Altan’ın göç etmiş olduğu ülke gibi bir ülkeye göç etmesi 

teşvik edilmektedir. Böylelikle genç okurlar, özgürlük ve rahatlığın olduğu, insanların birbirine saygı 

duyduğu ve bireysel sınırlarını geçmediği, kimsenin kimsenin kılık kıyafetine, davranışlarına 

karışmadığı bir ülkede yaşamak konusunda olumlu düşünceler geliştireceklerdir. Toplum yapısının yanı 

sıra, fizikî imkanlarıyla, şehir yapısıyla Sidney olumlu olarak resmedilmiş, Türkiye’nin en gelişmiş şehri 

İstanbul ile karşılaştırmalarda galip gelmiştir. Bu da bu tarz yerlerde göçmenlerin bile yüksek bir yaşam 
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standardına sahip olduğuna işaret etmektedir. Tüm bu olumlu özelliklerle birlikte, okurun, göç etme 

konusunda olumlu duygu ve düşünceler geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Nihat Ziyalan’ın yazmış olduğu “Attım Kapağı Yurtdışına” adlı gençlik edebiyatı 

eseri, vermiş olduğu göç mesajları açısından irdelenmiştir. Bu eser, göç edebiyatı ve gençlik edebiyatı 

eserleri arasında yer almakta olup, 19 yaşındaki Altan adlı bir gencin Avustralya’ya yabancı dil 

öğrenmek amacıyla öğrenci olarak göç etmesini konu almaktadır. Eserin ilk bölümü Altan’ın 

İstanbul’daki yaşamını, ikinci bölümü ise Altan’ın Sidney’de göçmen olarak yaşadığı deneyimlerini 

anlatmaktadır. 

Eser boyunca Altan, Türk kültürü-Avustralya kültürü, Sidney-İstanbul karşılaştırmaları 

yapmaktadır. Bu karşılaştırmaların neticesinde, eserde, Avustralya, şehirleşme, kültür ve toplum 

yapısıyla övülmüş, Türkiye ise bu konularda olumsuz olarak betimlenmiştir. Bir gencin ilk kez 

yurtdışına çıkmasını ve yeni bir ülkede yaşama çabasını dile getiren eser, olayları Altan’ın dilinden ve 

gözünden okura aktararak, okurun verilen mesajları daha iyi algılamasını amaçlamaktadır.  

Göç ile ilgili verilen ilk eğitsel mesaj, bireylerin yabancı ülkelere göç ettiklerinde yalnızlık 

duygusuyla baş başa kalmalarıdır. Yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni bir ülke içerisinde yaşam kurmaya 

çalışan göçmenler, kendi kültürlerinden uzakta, tek başlarına yeni koşullara adapte olma çabası içerisine 

girmektedirler. Bu da zaten yalnızlıkları ile psikolojik olarak etkilenmiş göçmenlerin kendi ülkelerine, 

sevdiklerine olan özlemlerini arttıran bir faktör olmaktadır. Roman, yabancı bir ülkeye göç eden 

gençlerin başa çıkmaları gereken problemleri göstererek, gençlik romanlarından beklenilen, gençlerin 

karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olma misyonunu yerine getirmektedir. Ayrıca, eser, 

özlem, yalnızlık gibi duygular konusunda sorunu olan genç okurları, göç konusunda olumsuz olarak 

etkileyerek, okurlarda göçle ilgili olumsuz yorumlamalar oluşmasına da yol açabileceği konusu, gözden 

kaçırılmaması gereken bir noktadır. 

Göç ile ilgili verilen ikinci mesaj, Türklerin ve Türkler nezdinde göçmenlerin göç ettikleri 

ülkelerde yaşadıkları olumsuz yaşam şeklidir. Eser, bu olumsuzlukları ele alarak, gençlerin gözünden, 

yetişkin göçmenlerin hayattaki amaçlarını sorgulamaktadır. Burada vurgulanan diğer nokta ise, 

gençlerin hayatı yaşama ve hayattan beklenti noktasında yetişkinlerden ayrılmasıdır. Örneğin, Elif ve 

Sadık arasındaki düşünce ve görüş farklılığı, kuşaklar arası çatışmaya dönüşmüştür. Bu durum,  aynı 

zamanda Türk kültürü altında yetişmiş ebeveynlerin Avustralya gibi yabancı bir toplumda, kendi 

kimliklerini muhafaza etmek adına çocuklarına da kendi değerlerini aşılamak isterken, batı kültürü 

altındaki çocuklarıyla yaşadığı kültür çatışmalarını da göstermektedir. 

Göç ile ilgili verilen son mesaj ise, Türk kültürü, batı kültürü ekseninde, “modern” toplumların 

bireylerin davranışları, kız-erkek ilişkileri konusunda daha özgür ve daha rahat olduğu mesajıdır. 

Özgürlük ve rahatlık sadece toplum yaşantısında değil, şehirlerin fizikî imkânları olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş ve büyük kenti İstanbul’dan Sidney’e göç eden Altan, Sidney’de 

gördüğü gelişmişlik ve bireyler arasındaki davranışlardaki rahatlık nedeniyle şaşırmaktadır. Eser, 

Altan’ın gözünden yapılan karşılaştırmalarla, Avustralya’nın Türkiye’den üstün taraflarını göstererek, 

doğu-batı karşılaştırması da yapmaktadır. Burada vurgulanan husus ise, bireylerin kendi yaşantıları 

içerisinde özgür olduğu, başkalarının yaşamına müdale edilmemesi gerektiğidir. Bunun yanında, eser 

ufak da olsa siyasî bir mesaj vermekte, Avustralya’da milletvekilleri ile sıradan vatandaşlar arasında bir 

fark olmadığını da belirtmektedir. 

Sonuç olarak, eser genç göçmenlere yönelik eğitsel mesajlar yoluyla, genç okurlara Avustralya 

gibi gelişmiş, batı kültür ve medeniyetine sahip ülkelere göçü teşvik etmektedir. Bunu yaparken de 

Avustralya hem fizikî özellikleri hem de toplum yapısıyla genel olarak övülmektedir. Tüm olumlu 

özelliklere rağmen, sevdiklerinden ayrılmanın göçmen bireylere olan etkileri de anlatılarak, genç 

göçmenlerin başa çıkması gereken sorunlar da anlatılmıştır. Romanın sonunda, Altan’ın çok sevdiği kız 

arkadaşının babasının ölümü üzerine, sevgilisine destek olmak amacıyla, Avustralya’yı tüm olumlu 

yönlerine rağmen, bir çırpıda silerek, ülkesine dönmesi, bireylerin en değer vermesi gereken kişilerin 

sevdikleri olduğu mesajını içermektedir. Kısaca, göç edilen bir ülke ne kadar güzel olursa olsun, bir 
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birey, sevdiklerini her zaman, her şeyin üzerinde tutmalıdır, onlara önem vermelidir. Göç ile birlikte 

yaşanılan yer farklı olsa da kalpler ayrılmamaktadır. 
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Özet 
Türkiye, bulunduğu konum itibariyle çevresinde birçok insani drama şahitlik etmekte ve bu şahitliğin 

yanında var olan sorunlara çözüm üretmeye çalışmaktadır. Çevresinde yaşanan sorunların sonuçlarından biri de 

göçmen sorunudur. Hali hazırda Türkiye milyonlarla ifade edilen göçmen topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. 

Göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiye aynı zamanda bu topluluğun eğitim ihtiyacını da gidermeye çalışmaktadır. 

Göçmen öğrenciler bulundukları bölgelerdeki okullarda eğitim almaktadır. Araştırmanın amacı, okullarda eğitim 

alan göçmen öğrencilerin eğitim sürecindeki var olan durumlarını okul idarecileri görüşlerine göre analiz etmeye 

çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan araştırma nitel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiş bir durum 

çalışmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilen görüşme formu 5 sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler Balıkesir, Osmaniye ve Hatay’da görev yapan 

okul idarecileriyle yapılmıştır. İdareciler ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen veriler betimsel analiz 

yöntemine göre analiz edilmiş ve var olan durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda göçmen 

çocukların eğitiminde özellikle göçmen öğrencilerin dil konusunda ve diğer öğrencilerle uyum konusunda sorun 

yaşadıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Eğitim, Okul Yöneticileri 

OPINIONS OF SCHOOL MANAGERS ON THE EDUCATION OF 

IMMIGRANT CHILDREN IN TURKEY  

Abstract 
Due to its location, Turkey witnesses many humanitarian dramas around it and tries to find solutions to 

the problems that exist alongside this witnessing. One of the consequences of the problems in the environment is 

the immigration problem. Currently, Turkey is home to millions of immigrants. Turkey, which hosts immigrants, 

is also trying to meet the education needs of this community. Immigrant students receive education in schools in 

their regions. The aim of the research is to try to analyze the current situation of immigrant students studying at 

schools in the education process according to the opinions of school administrators. The research prepared for this 

purpose is a case study designed according to qualitative research methods. An interview form was used as a data 

collection tool in the research. The interview form developed by the researchers consists of 5 questions. Interviews 

were held with school administrators working in Balıkesir, Osmaniye and Hatay. The data obtained as a result of 

the interviews with the administrators were analyzed according to the descriptive analysis method and the existing 

situation was tried to be determined. As a result of the research, it has been determined that especially immigrant 

students have problems in language and adaptation with other students in the education of immigrant children.  

Keywords: Immigrant, Education, School Administrators 
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1. GİRİŞ 

Ortadoğu, tarihi itibariyle savaşların eksik olmadığı, kendi içinden nice muzaffer komutan ve 

diğer açıdan sayısız mağdur çıkarmış bir coğrafyadır. Savaşan ve çatışan devletler, kendi açılarından 

haklı sebepleri olsa da geride silahsız ve kendini savunamayacak durumda olan nice mağdurlar 

bırakmaktadır. Mağdur olan sivil insanlar (çocuk, kadın, yaşlı vb.) kendilerini ve ailelerini korumak için 

savaştan uzağa gitme eğilimi gösterirler. Bu olaylardan aynı coğrafyada yaşayana çevre ülkeler direk 

olarak etkilenirler.  

Göç, insanların belirli nedenlerle yaşadıkları yerlerden ayrılarak yaşamlarının tümünü veya bir 

bölümünü geçirmek üzere ülkeler arası ya da ülke sınırları içerisinde farklı bölgelere gerçekleştirdikleri 

coğrafi yer değiştirme hareketi olarak tanımlanabilir (Akkayan, 1979; Ozankaya, 1986; Tezcan, 1994). 

Göç, kimi zaman devinimli, karmaşık kimi zaman da farklı bağlamı ve çeşitli boyutları olan bir olgu 

olabilir (Fansa, 2021). Göç, coğrafi mekân değiştirme sürecinin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 

boyutlarıyla toplumsal yapının dokusunu değiştiren yer değiştirme hareketidir (Yalçın, 2004). Göç, 

toplumun politik, sosyal, kültürel, adalet, ekonomi vb. tüm yapısıyla ilişkili olan bir olgudur. Bu olgu 

toplumsal nedenlerden kaynaklanmakla birlikte, toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkileyen ve 

karmaşık dinamikleri geliştiren kavramdır (Castles ve Miller, 2008). Göç, coğrafi, ekonomik, kültürel, 

sosyal ve siyasi sonuçlar doğuran nüfus hareketidir (Özer, 2004). Çeşitli sebeplerden dolayı göç 

hareketine maruz kalan, başka bölgelere göç etmek zorunda kalan insanlara da göçmen denilmektedir.  

Türkiye sorunun ve çatışmanın her geçen gün daha da arttığı ve yayıldığı Ortadoğu 

coğrafyasında yer almaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafyanın doğal sonucu olarak milyonlarla ifade 

edilen göçmen mağdurlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu ev sahipliği insani açıdan gerekli olmakla 

birlikte, beraberinde ciddi sosyolojik sorunları da birlikte getirmektedir. Göçmenlere ev sahipliği yapan 

devletler sosyolojik problemleri en düşük seviyeye indirebilmek için göçmenleri eğitim sürecine dahil 

etmeye çalışmaktadır. Eğitim süreci ile eğitim çağındaki çocukların sosyolojik adaptasyonu sağlanmaya 

çalışılmakta ve gelecekte oluşabilecek sosyolojik sorunların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.  

Literatür incelendiğinde göçmen eğitiminde bazı sorunlardan bahsedilmiştir. Bunlar; 

- Dil sorunu 

- Öğretmenlerin göçmen eğitiminde yetersiz kalması, 

- Eğitim için gerekli olan materyal eksiklikleri, 

- Farklı eğitim veren kurumların aralarında koordinasyonun sağlanamaması. 

- Fiziki alt yapı eksiklikleri (Kirişçi, 2014; Emin, 2016; Uğurlu, 2018; Eren, 2019). 

Görüldüğü üzere farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda göçmen eğitimi sürecinde birçok sorun 

tespit edilmiştir. Göçmen eğitimi sürecindeki sorunların tespit edilip giderilebilmesi için okul 

yöneticilerinin görüşleri en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Göçmenlerin eğitiminde var olan 

durumun tespit edilmesine yönelik yapılan bu çalışmanın amacı; okullarda eğitim alan göçmen 

öğrencilerin eğitim sürecindeki var olan durumlarını okul idarecileri görüşlerine göre analiz etmeye 

çalışmaktır.  

Araştırmanın Önemi 

Son dönemlerde özellikle Suriyeli ve Afgan göçmenlerin Türkiye’ye gelmesiyle ülke gündemini 

ciddi anlamda meşgul eden sorunlardan biri de göçmen sorunudur. Göçmen sorunun bir çok boyutu 

vardır. Bunlardan biri de eğitim boyutudur.  

Bu araştırma göçmen sorununun eğitim boyutunu incelemektedir. Çünkü göçmenlerin 

toplumsal entegrasyonunun sağlanması için uygulanan en önemli yöntem eğitimdir. Araştırmada olumlu 

ve olumsuz boyutlarıyla göçmen eğitimi okul yöneticileri gözüyle incelemeye çalışılmaktadır. 

Araştırma ile göçmen eğitiminin var olan durumu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Göçmen 

eğitiminin var olan durumunun ortaya konması karar vericilere fikir vermesi, akademisyenlere ise farklı 

araştırma önerileri getirmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiş bir durum çalışmasıdır. Durum 

çalışması, araştırmacının belli bir zaman aralığında, bir durum hakkında bilgileri değişik veri toplama 

araçlarına (görüşme, gözlem, rapor vb.) dayanarak toplayıp incelemesine olanak sağlayan nitel araştırma 

yaklaşımıdır (Creswell, 2007). Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 soruluk yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu 5 açık uçlu sorudan 

oluşmaktadır. Çalışma grubunu Balıkesir, Hatay ve Osmaniye’de ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev 

yapan 14 okul idarecisi oluşturmaktadır. Okul idarecileriyle görüşmeler araştırmacılar tarafından 

Balıkesir, Osmaniye ve Hatay’da yüz yüze yapılmıştır. İdareciler ile yapılan görüşmeler neticesinde elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiş ve var olan durum tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde yapılan görüşmeler sonucunda görüşme sorularına verilen cevaplar çerçevesinde 

elde edilen bulgular yer almaktadır. 

 “Okulunuzda göçmen öğrenci var mı? Varsa eğitim alan öğrenciler hangi uyrukludur?” 

sorusuna yönelik bulgular şu şekildedir: 

Görüşülen idareciler okullarında göçmen öğrencilerin olduğunu belirtmişlerdir. Göçmen 

öğrencilerin uyrukları ise; Suriyeli, İranlı, Yemenli, Arabistanlı ve Afganlı olarak belirtilmiştir. 

“Göçmen öğrencilerin okul ortamına yönelik olumlu veya olumsuz etkileri nelerdir?” sorusuna 

yönelik bulgular tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Göçmen öğrencilerin okul ortamına yönelik etkileri ile ilgili idareci görüşleri 

Cevaplar f % 

Olumlu etkileri vardır. 1 7 

Olumsuz etkileri vardır. 7 50 

Hem olumlu hem olumsuz etkileri var. 5 36 

Etkileri yoktur. 1 7 

Toplam 14 100 

 

Tablo 1. incelendiğinde okul idarecilerin çoğunlukla göçmen öğrencilerin olumsuz 

davranışlarından bahsetmişleridir. Bazı idareciler ise göçmen öğrencilerin hem olumlu hem olumsuz 

davranışlarının olduğunu belirtmişlerdir.  

“K1: Dil, din, gelenek anlamında birbirinden farklı bireylerin aynı ortamda yaşayabileceğini 

göstermesi bakımından Türk-Suriyeli öğrenciler için değerli bir kazanım olması olumlu yanı olabilir. 

Okul ortamına olumsuz etkisi olarak, okul genel sistemini bozduğu, mevcut öğrencilerin düzenini 

aksatmaları diyebilirim.” “K2: Dil probleminden dolayı okula uyum problemi yaşanmakta. Bundan 

dolayı öğrenciler arasında gruplaşmalar olmakta.” “K3: Dil ve kültürel uyumsuzluk sorun oluşturuyor.” 

“K4: Herhangi bir olumsuz davranışları yoktur. Gayet özverili ve okula uyumludurlar.” 

“Göçme öğrenciler okul ve sınıf kurallarına kolay uyum sağlıyorlar mı?” sorusuna yönelik 

bulgular şu şekildedir: 

Tablo 2. Göçmen öğrencilerin okul ve sınıf kurallarına uyum durumları 

Cevaplar f % 

Uyum sağlıyorlar 7 50 

Uyum sağlamada sıkıntı yaşıyorlar 7 50 
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Toplam 14 100 

Tablo 2’ye göre idarecilerin 7’si göçmen öğrencilerin okul ve sınıf kurallarına uyum 

sağlayabildiğini, diğer idareciler ise göçmen öğrencilerin okul sınıf kurallarına uymada sıkıntı 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

“K1: Biraz zorlanıyorlar.” “K2: Okul ve sınıf kurallarına uymada bir sıkıntı yaşanmamıştır.” 

“K3: Kesinlikle hayır.”  “K4: Genel olarak uyum sağlıyorlar.” “K5: Genel olarak uyum sağlıyorlar. 

Ancak aidiyet duygusu oluşmamış öğrencilerde sorunlar yaşanabiliyor.” 

“Göçmen öğrencilerin eğitimine yönelik öğretmenlerden size yansıyan görüşler nelerdir?” 

sorusuna yönelik bulgular şu şekildedir: 

Öğretmenlerden idarecilere su konularda geri dönüşler olmuştur; 

- Materyal eksikliği, 

- Dil sorunu, 

- Kültürel farklılık kaynaklı uyum problemleri, 

- Türkçe öğretiminde yaşanılan sorunlar, 

- Eğitime yönelik motivasyon eksikliği, 

- Göçmen ailelerin eğitime yönelik öğrencilere destek olmaması. 

“K1: Öğretmenlerin göçmen öğrencilerle ilgili ;Derslerin gerisinde kalma, iletişim kuramama, 

akademik başarısızlık ve ailelerin çocuklarına eğitim konusunda yeterince destek olmadıkları 

konularında görüşler tarafıma yansımıştır.”  “K2: Öncelikle dil problemi ve adaptasyon sorunu sebebiyle 

öğretmen arkadaşların sınıf içerisinde bütünlük oluşturamadıklarından yakınıyorlar.”  “K3: Öğrencilerin 

konuları tam olarak kavrayamadıklarını belirtmişlerdir. Dil öğrenimine yönelik kursların açılmasının 

gerekliliği üzerinde durmuşlardır.” 

“Göçmen öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla ilişkilerinde ve uyumlarında sorunlar yaşanıyor mu?” 

sorusuna yönelik bulgular şu şekildedir: 

Tablo 3. Göçmen öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla uyum durumu 

Cevaplar f % 

Evet, sorun yaşanıyor. 10 71 

Hayır, sorun yaşanmıyor 4 29 

Toplam 14 100 

 

Tablo 3’e göre İdarecilerin %71’i göçmen öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla zaman zaman sorun 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların verdiği cevapların bazıları şu şekildedir: 

“K1: Zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Dil probleminde dolayı arkadaşlık kurmada zorluk 

çekmeleri, dersleri yetiştirememe, yerel öğrencilerle oyun kuramama sınıfta arkadaşlarıyla yaşanan 

uyumsuzlukların temel sebebi olarak görmekteyim.” “K2:  Zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Dil 

probleminde dolayı arkadaşlık kurmada zorluk çekmeleri sınıfta yaşanan uyumsuzlukların temel sebebi 

olarak görmekteyim.” “K3: Evet, yer yer gruplaşmalar olabiliyor.” “K4: Dil ve kültür farklılıklarından 

dolayı sorunlar yaşanıyor.” “K5: Genel olarak arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmaktalar.” “K6: Genel 

olarak arkadaşları ile uyum halinde oldukları görülmektedir. Özellikle aidiyet duygusu gelişmiş 

öğrencilerin daha uyumlu oldukları görülmektedir.” 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma sürecinde elde edilen verilere göre kültürel farklılık öğrenciler için hem olumlu hem 

de olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Öğrencilerin farklı kültürü yakından tanıması olumlu bir etki olarak 

görülmektedir. Aynı zamanda bu kültürel farklılık zaman zaman öğrenciler arasında çatışmayı ve 

anlaşmazlıkları da ortaya çıkarmaktadır.  

Göçmenlerin eğitimi sürecinde en önemli sorunlardan biri dil eğitiminin yetersiz kalmasıdır. Dil 

eksikliği hem öğrencilerin dersleri iyi kavramamasına hem de akranlarıyla ilişkilerde kendilerini tam 

olarak ifade edememelerine sebep olmaktadır. Bu da eğitim sürecinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır.  

Özellikle göçmen öğrencilerin ailelerinin eğitim sürecine pek dahil olmamaları, göçmen 

öğrencilerin okuldaki motivasyonlarının düşmesine ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına 

ulaşmamasına sebebiyet vermektedir. Göçmen alanında yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlara 

ulaşıldığı söylenebilir (Topsakal, Merey ve Keçe, 2013; Kaştan, 2015; Börü ve Boyacı, 2016). 

Göçmen eğitimine yönelik şu öneriler verilebilir; 

- Ailelere yönelik eğitim sürecinin önemini belirten ve aileleri eğitim sürecine dahil etmeye 

yönelik rehberlik hizmeti sunulabilir. 

- Dil kursları artırılarak göçmenlerin dil sorunu çözülebilir. 

- Kültürel farklılıkların sorun olarak görülmemesi için kültürel kaynaşma projeleri hayata 

geçirilebilir. 

-Göçmen eğitimine yönelik akademik çalışmalar artırılabilir. 
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Özet 
Araştırmanın amacı, Türkiye’de devlet okullarındaki yöneticilerin yetiştirilmesi ve 

atanması/görevlendirilmesi sürecine ilişkin politikaların değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’de okul 

yöneticisi yetiştirme ve atama politikaları, eğitim yönetimi alanında lisansüstü bir programa dahil olmuş ve 

olmamış okul yöneticilerinin görüşlerine dayanarak değerlendirilmiştir. Bu nitel araştırma olgubilim 

(fenomenoloji) deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin en çok devlet okulunun 

bulunduğu İstanbul iline bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, imam-hatip liseleri, meslek ve çok programlı liseleri, 

anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, özel eğitim okulları ve akşam sanat devlet okullarında görev 

alan Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü bir programa dahil olmuş 10 yönetici ve bu alanda lisansüstü bir 

programa dahil olmamış 10 yönetici, toplamda 20 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik, kartopu ve maksimum çeşitlilik örnekleme ile belirlenmiştir. Çalışma 

verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. 

Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin 

seçilmesi ve atanması sürecine dair politikaların belirlenmesinde lisansüstü eğitim almış ve lisansüstü eğitim 

almamış okul yöneticileri görüşleri farklılaşmaktadır. Buna göre lisansüstü eğitim almış okul yöneticileri, 

yöneticilerin yetiştirilmesi ve atanması/görevlendirilmesi politikalarında uygulama eksikliği bulunduğunu 

düşünürken, lisansüstü eğitim almamış yöneticiler bu anlamda bir sorun bulunmadığı görüşündendirler. Yine 

lisansüstü eğitim almış okul yöneticileri yönetici adaylarının eğitim yönetimi alanında lisansüstü bir eğitime dahil 

olmaları gerektiği görüşünü paylaşırken lisansüstü eğitim almamış yöneticiler bu görüşte değillerdir. Ayrıca 

lisansüstü eğitim almış okul yöneticileri okul yöneticilerinin süreli görevlendirilmelerinin yöneticiler üzerinde 

motivasyon düşüklüğüne sebep olduğu görüşündeyken lisansüstü eğitim almamış olan yöneticiler bu görüşte 

değillerdir.  

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticiliği, yönetici yetiştirme, yönetici atama, yönetici görevlendirme, 

eğitim politikası 

ANALYSIS OF THE POLICIES REGARDING THE TRAINING AND 

APPOINTMENT/ EMPLOYMENT PROCESS OF SCHOOL PRINCIPALS IN 

TURKEY: SCHOOL ADMINISTRATORS’ VIEWS   

Abstract 
The aim of the research is to evaluate the policies regarding the training and appointment/assignment 

process of school administrators in public schools in Turkey. In this context, school administrator training and 

appointment policies in Turkey were evaluated based on the opinions of school administrators who were involved 

in a graduate program in the field of educational administration and those who were not. This qualitative research 

was designed with a phenomenological research design. The study group consists of 20 school administrators still 

working pre-school, primary school, secondary school, imam-hatip high schools, vocational and multi-program 
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high schools, Anatolian high schools, social sciences high schools, science high schools, special education schools 

and evening arts state schools in the province of Istanbul, where Turkey's most public schools are located. Out of 

them, 10 administrators involved in a graduate program in the field of Educational Administration and 10 

administrators who were not included in a graduate program. The participants were determined by homogeneous, 

snowball and maximum diversity sampling which are amonng purposive sampling methods. The data were 

collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers themselves, and analyzed with 

content analysis method. According to the results of the research, the opinions of school administrators differ 

among those who had a postgraduate education or not in determining the policies regarding the selection and 

appointment of school administrators. Accordingly, school administrators with graduate education think that there 

is a lack of implementation in the policies of training and appointment/assignment of administrators, while 

administrators who do not have a graduate education think that there is no problem in this sense. Again, school 

administrators who have postgraduate education share the opinion that prospective administrators should be forced 

to take postgraduate education in the field of educational administration, but the administrators who do not have 

postgraduate education do not agree with this view. In addition, school administrators with graduate education 

think that the temporary assignment of school administrators causes low motivation for administrators, but 

administrators who do not have graduate education disagree with this opinion.   

Keywords: School administrator, administrator training, administrator appointment, administrator 

assignment, education policy  

GİRİŞ 

Türkiye’de devlet okullarında görev yapacak yöneticilerin atanması ve yönetici olma 

süreçlerinin Cumhuriyet Döneminden 21. yüzyıl Türkiye’sine kadar hala daha çeşitli tartışmalara konu 

olduğu görülmektedir. Balcı’ya göre (2008), yöneticilerin hangi süreçler sonucunda yetiştirilmesi ve 

seçilmesi gerekliliği; yönetici olma özelliklerine dair problemlere ek olarak yöneticilerin sahip olması 

gereken yeterliklerin hangi süreçleri takip ederek kazandırılacağı da bu tartışmanın konularından biridir. 

Her bireyin geleceğe hazırlanmak ve 21. yüzyıl gereksinimlerinin üstesinden gelebilmek için yeni 

beceri, bilgi ve inovatif tutumları edinme zorunluluğu bulunmaktadır. Kişilerin bu gereksinimlerin 

karşılanması yönündeki tutumları en efektif uygulayacakları kurumlar okullardır (Ilgar, 2005). 18 

milyonun üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye’de gerek devlet gerekse özel eğitim 

kurumlarında eğitime verilen değer günbegün artmaktadır. Eğitim kurumlarını niteliksel olarak 

geliştirmek, eğitim faaliyetlerinin verimliliğini artırmak ve denetlemek, karşılaşılan problemleri pratik 

ve ekonomik şekilde gidermek okul yöneticilerinin omuzlarındadır. Bu sebeple okul yöneticisi olarak 

yetiştirilme süreci titizlikle takip edilmesi gereken bir durum olmakla birlikte yetiştirilen yöneticilerin 

atama süreçleri de büyük önem arz etmektedir. 

Okullarda yönetici olarak görevlendirilecek bireylerin eğitim kurumunun başarısı ve 

devamlılığına katkısı yönleriyle oldukça önemli olduğu alan yazında yapılan araştırmalarda 

görülmektedir. Kurumlara rekabet gücü kazandıracak etmenler sadece sahip oldukları maddi imkânlar 

değil, yetenekli yöneticileridir. Çalışma dünyasında ivme kazanan değişimler yetenekli çalışanların 

kuruma dâhil edilmesi ve kurumsal bağlılıklarının oluşturulmasını önemli kılmıştır (Atlı, 2017). Eğitim 

kurumu yöneticisi kurumundaki bütün çalışmalardan sorumludur: öğretmenleri denetler, gerekli 

durumlarda mentörlük yapar, müfredatları organize eder, okul etkinliklerini planlanmasını sağlar, okul 

bütçesini yönetir, okulu ve okul çevresini öğrenime hazırlar. Eğitim kurumlarının başarılı olmasının ilk 

etkeni, öğretmenlerin yetenekleri ve okul liderlerinin yetenek yönetimi becerileri olarak görülmektedir  

(Aytaç, 2013). Böylesine önemli süreçlerden sorumlu olan yöneticilerin, görevlerinin gerektirdiği 

niteliklere sahip olup olmama durumları ve yönetici olma süreci detaylı olarak değerlendirilmelidir.  

Okul yöneticiliği, Türkiye’de başlıca bir meslek dalı olarak kabul edilmemektedir. Bununla 

beraber yönetici atama sürecinde bir öğretmenin okul yöneticisi olarak görevlendirmesi ve yönetici 

eğitiminin gerekliliği ile ilgili tartışmalar uzun yıllardır yapılmaktadır (Balcı & Çınkır, 2002). 

30.04.1999 tarihli ve 23681 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde 

Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yürürlüğe girmesine rağmen uygulamaya alınmayan 

okul yöneticiliğinin uzmanlık gerektirdiğini ifade eden ancak istenen şartların uygulamaya alınmaması 

durumunun 5 Şubat 2021 tarihli, 31386 sayılı, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına 

Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği”nde dahi süregeldiği; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
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kurumlarda yönetici olabilmek için aranacak olan genel şartlarda “Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip 

olmak.” koşulu yer alırken yönetmeliğin ardından 22 Mart 2021 tarihinde MEB tarafından yayınlanan 

“2021 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri” 

incelendiğinde sadece yazılı ve sözlü sınav puanlarının dikkate alınarak görevlendirme yapıldığı, eğitim 

yönetimi alanına dair herhangi bir uzmanlık istenmediği yazılı dokümantasyonlarda aranan şartların 

dikkate alınmadığı görülmektedir. 

Eğitim yöneticilerinin görevlendirilmesinde aranan şartların dikkate alınmadan okul 

yöneticilerinin niteliklerinin, öğretmen niteliği altında devam etmesi yönetim becerilerinin göz ardı 

edildiği anlamını taşımaktadır. MEB’e bağlı okullarda yöneticilerin gelişim aşamalarının belirsizliği ve 

bu konuda alınan kararların uygulamaya dönük bir yön taşımadığı görülmektedir. Bu durum okul 

yöneticileri açısından büyük farklılıklar doğurmaktadır. Bu araştırma, eğitimin ülkenin gelişmişlik 

düzeyiyle olan ilişkisi ve okullarda eğitimin yürütülmesi işlevinden sorumlu yöneticilerin eğitimle 

ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda yöneticilerin yetiştirilmesi, atanması/görevlendirilmesi 

politikalarının bu alanda eğitim almış ve almamış okul yöneticileri tarafından değerlendirildiği bir 

çalışma bulunmadığından önemli görülmektedir. 

Bu araştırmada, Türkiye’de devlet okullarındaki yöneticilerin yetiştirilmesi ve 

atanması/görevlendirilmesi sürecine ilişkin politikalar katılımcı tecrübeleri ve görüşlerinden yola 

çıkarak değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Devlet okullarında görev alan Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü bir programa dahil 

olmuş-olmamış okul yöneticileri “Türk eğitim sisteminde okul yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin 

politikaları” nasıl değerlendirmektedir?  

2. Devlet okullarında görev alan Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü bir programa dahil 

olmuş-olmamış okul yöneticileri “Türk eğitim sisteminde okul yöneticilerinin 

atanması/görevlendirilmesine ilişkin politikaları” nasıl değerlendirmektedir?  

3. Devlet okullarında görev alan okul yöneticileri “Türk eğitim sisteminde okul 

yöneticilerinin süreli görevlendirilmelerini” nasıl değerlendirmektedir?  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli ve Deseni 

Türkiye’de devlet okullarındaki yöneticilerin yetiştirilmesi ve atanması/görevlendirilmesi 

sürecine ilişkin politikaların katılımcıların görüşleri ve tecrübelerinden yola çıkılarak incelendiği bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni literatürde 

Fenomenoloji deseni olarak da geçmektedir. Fenomenoloji deseni, Gray’in (2014) ifade ettiği; bilim 

insanının ilgilerine göre hareket etmesine olanak sağlaması, gözlemciyi de gözlenen şeyin bir parçası 

kabul etmesi, anlamlar üzerine yoğunlaşarak olgu ve olayları anlamaya çalışması, fenomene ilişkin 

farklı görüşleri elde etmesi özelliklerini barındırması sebebiyle kullanılabilecek en uygun desen olarak 

görülmüştür. Yıldırım ve Şimşek (2018), fenomenoloji deseninin farkında olunan ancak derinlemesine 

ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklandığını belirtmektedirler. Aynı zamanda 

farkında olduğumuz ancak tam anlamıyla anlamlandıramadığımız olguları araştırmayı amaçlayan 

çalışmalara uygun bir altyapı sunduğunu ifade etmektedirler. Fenomenoloji kavramı olguyu yaşantıyla 

anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu sebeple olguyu nesneyle bütünleşik olarak ele almak 

fenomenolojinin içeriğini oluşturur. Buradaki nesne fenomendir. Fenomenoloji, fenomenlerin bir 

olguyla ilgili deneyim, algı ve bu kavramlara yükledikleri anlamları ortaya çıkarma amacıyla 

kullanılmaktadır. Okul yöneticilerinin içlerinde bulundukları politikaları kendi görüşleriyle ifade 

etmelerine olanak sağlayan fenomenoloji deseni, bu çalışmaya yön vermektedir. Fenomenoloji 

deseninin benimsenmiş olması; eğitimin gerçekleştiği okulların işletiminden sorumlu olan okul 

yöneticilerin içlerinde bulundurdukları süreçlerin nasıl değerlendirildiğinin anlamlandırılması açısından 

önemlidir. Okul yöneticileri, deneyimledikleri süreçler bakımından araştırmanın konu alanını 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda okul yöneticileri araştırmanın fenomen rolünün sahipleridir. 

Fenomenlerin, okul yöneticiliği konusunda yetiştirilmesi ve bu konuma atanması/görevlendirilmesi 

sürecindeki yaşantılarının derinlemesine incelenmesini mümkün kılan bu çalışmanın literatüre yeni bir 
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bakış açısı getireceği düşünülmektedir. Araştırmacının, yürüttüğü nitel araştırma boyunca sarf ettiği 

yoğun emek ve zaman araştırmanın derinliğinin oluşması ve felsefesinin anlaşılabilirliğinin artması 

açısından önemlidir. Nitel araştırmanın en sağlam boyutu sahaya inmektir. Eğitim yönetimi alanında 

lisansüstü programa dahil olan araştırmacı, araştırma sorularını çalışma gruplarına bizzat kendisi 

yönelterek veri toplama aşamasına aktif olarak katılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilindeki devlet 

okullarında görev alan yöneticilerden Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü bir programa dahil olmuş 10 

yönetici (müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı) ve olmamış 10 yönetici, toplamda 20 okul 

yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin 9’u kadın, 11’i erkek;  yaşları 34 ile 55 arasındadır. 4’ü 

lisans, 16’sı ise lisansüstü eğitime sahiptir. Lisansüstü eğitime sahip olan okul yöneticilerinin 10’u 

“Eğitim yönetimi” alanında eğitim görmüş ya da görmektedir. Katılımcıların 7’si okul müdürü, 2’si 

müdür başyardımcısı ve 11 tanesi de müdür yardımcısı;  8’i mesleki teknik ve çok programlı okul 

kategorisinde, 2’si ortaokulda, 4’ü ilkokulda, 1’i özel eğitimde, 2’si anadolu lisesinde, 1’i fen lisesinde, 

1’i imam hatip lisesinde ve 1’i de öğretmenevi ve akşam sanat okulunda görev yapmaktadır. Katılımcılar 

kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerinin de çalışmada 

etkili olacağı düşünüldüğünden anlaşılabilirliğinin sağlanması için aşağıdaki şekil 1’de gösterildiği gibi 

kodlama yapılmıştır: 

  

Şekil 1: Katılımcılara Verilen Kodlar 

Katılımcıların kişisel bilgilerinin saklı kalması için 

“katılımcı” kelimesi kullanılmış ve “K” kodu kullanılılarak 

belirtilmiştir. “K” kodunun sağ yanında ve altta daha küçük punto 

ile belirtilen numara katılımcının sırasını ifade etmektedir. Örneğin; 

“K1”, 1. katılımcı anlamına gelmektedir. “K” kodunun sağ 

üstünde parantez içinde verilen kısaltmalar katılımcıya ait 

demografik özelliklerin verildiği bölümü ifade etmektedir. Parantez 

içerisinde yer alan birinci kısaltma katılımcının biyolojik cinsiyetini ifade eder. Burada kadınlar için 

“K”, erkekler için ise “E” kısaltması kullanılmıştır. İkinci kısaltma katılımcının eğitim durumunu ifade 

etmektedir. Lisans mezunu olanlar “L”, yüksek lisans yapanlar ya da mezunu olanlar “YL” ve doktora 

yapanlar ya da mezunu olanlar “D” olarak kullanılmıştır. Eğitim durumu kısaltmasının sağ altında yer 

alan üçüncü kısaltma ise; katılımcı eğer lisansüstü bir eğitim alanına dahil olmuş ise bu eğitim alanının 

“Eğitim Yönetimi” alanı olup olmadığını göstermektedir. Lisansüstü eğitim alanı “Eğitim Yönetimi” 

olan katılımcılarda “EY” kısaltması, “Eğitim Yönetimi Dışında” bir alanda lisansüstü bir eğitime dahil 

olmuş katılımcılar için “EYD” kısaltması kullanılmıştır.  Eğer katılımcının eğitim durumu “YL” veya 

“D” şeklinde kodlanmışsa bu kısaltmalar kullanılır. Ancak katılımcının eğitim durumu “L” ise üçüncü 

kısaltma yönetici türünü belirtir. “Yönetici türü” okul yöneticiliği türünü ifade etmektedir. Bu bağlamda 

okul müdürü için “M”, müdür başyardımcısı için “MBY” ve müdür yardımcısı için “MY” kullanılmıştır. 

Parantez içerisinde belirtilen son sayı, katılımcıların okul yöneticisi olarak geçirdikleri görev süresinin 

yıl olarak ifadesidir. Örnekle; K3 (K, YLEYD, MBY, 5): Üç numaralı katılımcının kadın olduğunu, 

eğitim yönetimi dışında bir alanda yüksek lisans yaptığını, müdür başyardımcısı olduğunu ve beş yıldır 

yönetici olarak görev yaptığını göstermektedir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşmeler 

gerçekleştirilmeden önce ilk olarak katılımcılara ulaşılması planlanmıştır. Bu çerçevede aracı 

tanıdıklardan yararlanılmış ve aracı tanıdıkların yönlendirmeleriyle katılımcılarla ziyaret, telefon ya da 

e-posta aracılığıyla iletişime geçilmiştir. Görüşme yapılmasıyla ilgili olarak 20 okul yöneticisi gönüllü 

olmuştur. Görüşme öncesi katılımcılara araştırmanın amacı ve genel olarak soruların kapsamıyla ilgili 

bilgilendirme yapılmış, sonrasında ise katılımcılara görüşmeyle ilgili etik kuralları içeren bir görüşme 

protokolü e-posta yoluyla iletilmiştir ve randevu talep edilmiştir. Görüşme protokolü EK-1’de 

sunulmuştur. Tüm görüşmeler, katılımcıların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak amacıyla kendi 

seçtikleri uygun yerlerde ve zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık 25-30 dakika 
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sürmüştür. Görüşmelere başlanmadan önce protokol bir kez daha okunmuş ve katılımcılardan ses kaydı 

için izin istenmiştir. Tüm katılımcıların izni dâhilinde veriler ses kaydı altına alınmış, aynı zamanda not 

tutularak ve bulut tabanlı metin uygulaması olan Google Documents’ın “Sesle Yazma - Dikte” özelliği 

ile de kaydedilerek yazıya dönüştürülmüştür. Ses kayıtları da görüşmenin hemen ardından Sonix 

uygulamasıyla yazıya dökülmüş, notların ve ses kayıtlarının metinleştirilmiş hali çapraz kontrol 

yapılarak son yazılı metin haline getirilmiş ve bu metinler katılımcının teyidini almak üzere katılımcılara 

e-posta yoluyla iletilmiştir. Katılımcıların onayı alındıktan sonra metinler analiz edilmek üzere 

dosyalanmış ve ses kayıtları belirtildiği üzere silinmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Görüşmeler sistematik olarak 

incelenmiş ve inceleme sonuçlarından öne çıkan gizil bulunan anlamlar içerik analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Katılımcıların görüşleri baştan sona incelenmiş ve genel bir çerçeve oluşturularak veriler 

analize hazır hale getirilmiştir Kod, kategori ve temaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere bir 

kaynak matrisi geliştirilmiştir. Oluşturulmuş olan genel çerçeveyi özelleştirmek adına katılımcıların 

kullandıkları ifadeler çalışmanın amacı doğrultusunda baştan sona birkaç kez okunmuş ve bilgi 

parçalarına ayrılmıştır. Bölümlenen olguların kodlanması ve çıkarılan ana temaların kendi içerisinde 

bölümlenmesini tamamlayana kadar ayrıştırılarak alt temaların oluşturulması sağlanmıştır. Bu sayede 

temalaştırma ile kodların özüne varılması durumuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, verilerin analiz 

edilmesi sürecinde uzman görüşlerine ve akranlardan alınan değerlendirmelere başvurulmuştur. 

Özellikle kodların ve temaların bulunması ve düzenlenmesi aşamalarında uzman görüşünden sıklıkla 

yararlanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmanın bulgular bölümünde, araştırmadan elde edilen sonuçlar lisansüstü eğitime dâhil 

olmuş ve eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitime dahil olmamış okul yöneticilerinin araştırmanın 

amacı doğrultusunda alt amaçlarda yer alan araştırma sonuçlarına uygun başlıklar halinde verilmiştir. 

Alt amaçlar doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarından elde edilen okul yöneticilerinin yöneticilik 

görevine, eğitim politikalarına, eğitim yönetimi alanında eğitime, okul yönetici adaylarının  

yetiştirilmesi, atanması/görevlendirilmesi sürecine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerine ilişkin 

temalar ve alt temalar, Şekil 2’de verilmiştir.  

Şekil 2: Okul Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesi, Atanması/Görevlendirilmesi Sürecine İlişkin Okul 

Yöneticilerinin Görüşlerine İlişkin Temalar ve Kategoriler 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

Tema-1: Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Görevi ile İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Bu tema içerisindeki bulgular, okul yöneticilerinin yöneticilik görevi ile ilgili deneyimleri ve 

buna ilişkin görüşlerinden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin yöneticilik görevi ile ilgili görüşleri 

“kişisel özellikler”, “makamsal özellikler”, “yöneticilik özellikleri” ve “mesleki özellikler” 

kategorilerini içermektedir.  

Okul yöneticileri tarafından yöneticinin kişisel özelliklerinin yöneticilik görevine olan etkisinin 

sıkça üzerinde durdukları gözlenmiştir. Örneğin bir okul müdürü, kişisel özelliklerden tutum ve 

davranışların yöneticilik görevindeki önemini ifade ederken şu cümleleri kullanmıştır:   

K2
(E, YL

EY
, M, 23) : “Okul yöneticiliğini halka hizmet olarak görüyorum. Kurumu amacına 

ulaştırmak için kurumu yönlendiren rehber kişidir. Burada yöneticinin tutum ve davranışları gibi kişisel 

özellikleri belirleyici bir rol oynar. Ağır sorumlulukları vardır ve yetkileri sınırlıdır.” 

Bir müdür yardımcısı, yöneticilik ile ilgili yine makamsal özellikler çerçevesinde 

şu görüşlerde bulunmuştur:  

K10
(E, YL

EY
, MY, 6) : “Eğitim sisteminin içindeki en önemli yapı taşlarından birisi olan 

okullar, hem çalışanlar açısından hem de yönetsel anlamda oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu 

noktada okul kültürünün pozitif yönde etkili ve verimli olabilmesi için yeterli deneyime sahip 

yöneticilerin gerekliliği dikkate alınması gereken bir durumdur. Ülkemizde okul yöneticiliği aslında 

tam bir yöneticilik olarak değerlendirilmez. Çünkü okulla ilgili çok farklı çeşitte iş ve işlemleri 

yürütülmesi için belirli sürelerde görevlendirilmiş bir ünvandır. Okul yöneticisi elbette okuldaki her 

türlü iş ve işlemler ilgilenmelidir ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ancak burada eğitim 

faktörü maalesef genelde ikinci planda kaldığı durumlar oluyor. Çünkü çok fazla evrak ve 

dosyalama işlemleri ile uğraşıyor. Bu da gerçekten üzerinde durulması gereken eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini geliştirme çalışmalarına engel olabiliyor.” 

Bir müdür yardımcısı, yöneticilik ile görüşlerini ifade ederken önderlik eden yönetsel özellikleri 

üzerinde durarak şu cümleleri kullanmıştır: 

K7
(K, YL

EY
, MY, 3) : “Aslında terzinin arka tarafından da okulu tamamlayabilmek olarak 

söyleyebilirim. Onun dışında işleyişin nasıl olduğunu yönetici gözüyle anlamlı. Onun dışında, ben 

çalışma bazlı yani her zaman için devletine, ülkesine hizmet etmesi gerektiğini düşündüğüm için 

bütün vatandaşların öğretmen olarak da idareci olarak da çalışılması gerektiğini düşünürüm. Bu 

durum durulmaması gerektiğini, araştırma yapılması gerektiğine inanıyorum. Sürekli gelişim 

isteyen sorumluluğu yüksek bir görev. Çünkü çocuklara hitap ediyoruz, gençlere hitap ediyoruz. 

Dünya değişiyor, gelişiyor. Bizim bu gelişen ve değişen dünyada çocukları bu dünyaya 

hazırlamamız gerekiyor. Bir yandan gelecekte halihazırda zaten gelişen bir dünya var. Gelecekte de 

ne şekilde değişeceği belli olmadığı için bunları da önceden öngörüp buna göre hazırlanmalarına 

yardımcı olmamız gerekiyor. Aslında beyinlerini kullanmalarını öğretmemiz gerekiyor. Bunun için 

de öğretmenlere bizim önderlik yapmamız gerekiyor. Aslında idarecilik bir nevi öğretmenlere yol 

gösterici yol göstericilik diyebiliriz.” 

Bir okul müdür yardımcısı okul yöneticiliği mesleki boyutta ele alarak şu cümleleri kullanmıştır:  

K15
(K, L, MY, 3) : “Evrak külfeti fazla, eğitim yöneticiliğinden çok  okulun fiziksel durumunun 

iyileştirilmesi kırık dökük yerlerin onarılması, gelen yazıların takibi ve cevap verilmesi gibi süreçlerden 

oluşmaktadır. Bunlarla uğraşmaktan eğitim yöneticiliğine zaman kalmıyor.” 

Tema-2: Okul Yöneticilerinin Eğitim Politikalarına Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Bu tema içerisindeki bulgular, okul yöneticilerinin eğitim politikaları ile ilgili deneyimleri ve 

buna ilişkin görüşlerinden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin eğitim politikalarını değerlendirdikleri 

görüşleri “belirsiz ve değişen politikalar”, “merkezi sistem” ve “eğitim politikalarının özgünleştirilmesi” 

kategorilerini içermektedir.  

Belirsiz ve değişen eğitim politikaları kategorisi okul yöneticilerinin betimlediği eğitim 

politikalarındaki eksiklikleri, değişkenlikleri ya da belirsizlikleri ve bunlarla ilgili görüşlerini 

içermektedir. Örneğin bir okul müdürü, eğitim politikalarında mesleki eğitim ile ilgili eksiklikler 

olduğunu belirtirken şu cümleleri kullanmıştır: 
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K3
(E, YL

EYD
, M, 8) : “98 yılındaki Şubat olayında yaşanan siyasi bir süreçte meslek liseleri  

sıkıntılara uğradı. Milli Eğitim Bakanlığı politikaları mesleki eğitim de daha farklı daha ileri gitme 

noktasında destek veriyor.  Ben de bir mesleki eğitim yöneticisi olarak  bu politikalarla ilgili birkaç bir 

şey söyleyebilirim. 4 ila 10 yıl arası mesleki eğitime daha büyük önem verilmeye başladı ama yeterli oldu 

mu burası da tartışılır bir nokta.  Ben 90 yılı Meslek Lisesi mezunuyum. Benim sınıfımdaki 40 öğrencinin 

30'u nitelikli bir üniversite kazanabilmişti. Şu anda bu potansiyel meslek liselerinde yok  veya iş bulma 

oranı ya da sanayi ile destek içerisinde çalışabilme  bu noktada bazı eksiklikler var tabii.  Şu anda milli 

eğitim mesleki eğitime önem veriyor.  Herkes çocuğunun hâkim, doktor gibi iyi ücretler kazınabilen 

nitelikli mesleklere yönelmesini istiyor.  Tabii ki böyle bir şeyin mümkünatı yok, ülkenin nitelikli işçi 

ihtiyacının da karşılanması gerekir. Ama buna yönelik bir eğitim politikası olmadığı için yine sorunlarla 

karşılaşıyoruz. Eğitim politikaları daha kapsamlı olmalı, her türlü ihtiyacı yönelik öğrenci 

yetiştirilebilmelidir.” 

Merkezi sistem kategorisi eğitim sisteminin ve içeriklerinin merkezi bir sistem ile işletiliyor 

olmasından kaynaklanan durumlarla ilgili okul yöneticilerinin görüşlerini ve tecrübelerini ifade 

etmektedir. Bir okul müdür yardımcısı eğitim politikalarının merkezi sistem tarafından belirlenmesi ve 

uygulayıcıların bu durumda söz hakkı bulunmadığından dolayı sorunlar yaşadığını şu cümlelerle ifade 

etmektedir: 

K1
(K, YL

EY
, MY, 3) : “Malesef ki Türkiye’de eğitim politikaları ya başka ülkelerden örnek alınarak 

veya merkezi sistemin uygun gördüğü şekilde alınıyor. Bizlere sorulmuyor. Bu durum biz okul 

yöneticilerinin uygulama alanlarına veya kriz anlarına çok fazla yardımcı olmuyor.” 

Eğitim sisteminin özgünleştirilmesi kategorisi okul yöneticilerinin Türk Eğitim Sisteminin 

özgün olmadığı görüşlerini içermektedir. Bir okul müdürü eğitim sisteminin özgün olmadığını ve 

özgünleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu görüşlerini şu cümlelerle belirtmiştir: 

K6
(E, D

EYD
, M, 11) : “Gördüğümüz kadarıyla eğitim politikalarında birçok şey bizim kendi 

kültürümüze ait değil. Hukuk gibi her şeyi dışarıdan alıyoruz. Aldığımız politikalar bizim kültürümüzde 

uymadığı için benimseyemiyoruz ve çabucak değiştiriyoruz ya da değiştirmek zorunda kalıyoruz. Biz 

kendimize özgün bir eğitim politikamız hiçbir zaman oluşmadı ve özgün bir eğitim politikası 

oluşturmadım sürece hükümet tarafından bir bakan değiştirildiği sürece tüm politikalar değişecektir.” 

Tema-3: Okul Yöneticilerinin “Eğitim Yönetimi” Eğitimine İlişkin Görüşleri 

Bu tema içerisindeki bulgular, okul yöneticilerinin okul yöneticisi olmadan önce ve olduktan 

sonra eğitim yönetimi üzerine bir eğitim alıp almadıkları ve bu eğitimin önemi ile ilgili deneyimleri ve 

buna ilişkin görüşlerinden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin eğitim yönetimi eğitimi ile ilgili deneyim 

ve görüşleri “hizmetiçi eğitimler”, “eğitim yönetimi eğitim ihtiyacı” ve “uygulamalı eğitim yönetimi 

eğitimi” kategorilerini içermektedir.  

Okul yöneticilerinin deneyimlerine göre hiçbir okul yöneticisi kendi isteği dışında okul 

yöneticisi olmadan önce eğitim yönetimi üzerine bir eğitim almadıklarını ve bu durum sebebiyle süreç 

içinde yönetim sistemini öğrendiklerini belirtmişlerdir. Örneğin bir okul müdürü, süreç içerisinde 

yaparak yaşayarak deneyim edindiğini ifade ederken şu cümleleri kullanmıştır: 

K2
(E, YL

EY
, M, 23) : “Herhangi bir eğitim almadım. Kervan yolda düzülür sistemiyle okul 

yöneticiliğinde tecrübe edindim. İnformal bir usta çırak ilişkisi gelişimime katkı sundu. Bunun dışında 

politika belirleyicileri eğitim yönetimi üzerine eğitim vermiyor. Ben de kendi isteğimle bir eğitime dahil 

olmamıştım.” 

Eğitim yönetimi eğitim ihtiyacı kategorisi tüm katılımcıların eğitim yönetimi üzerine eğitim 

almanın önemi üzerine görüşlerini ifade etmektedir. Bu kategori eğitim yönetiminin teorik olarak belli 

koşullara uygun şekillerde verilmesi gerektiği görüşlerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Örneğin; okul 

yöneticisi olmadan önce hiçbir eğitim almayan ve süreç içerisinde tecrübe edinen, okul yöneticisi 

olduktan sonra da iki haftalık bir hizmet içi eğitimi almış olan, kendi isteğiyle ve imkânlarıyla eğitim 

yönetimi üzerine eğitim almaya başlayarak bu konuda yüksek lisans yapan bir okul müdürü eğitim 

yönetimi eğitiminin önemi ile ilgili şunları belirtmiştir: 

K3
(E, YL

EYD
, M, 8) : “Eğitim yönetimi alanında uzman kişilerden eğitimler alınmalı. Eğitimler bir 

staj eğitimi gibi yöneticiliği deneyimleyecekleri ya da bu konular hakkında bilgi edinebilecekleri alanlara 
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dâhil olmaları gerekmektedir. Özellikle iletişim çok önemli,  insanları tanımak insanları dinlemek 

sonrasında Dertlerine çare olmak ya da onları ikna etmek bunlar önemli şeyler.  Bu sebeple okul 

yöneticilerinin insan kaynakları hakkında bilgiye sahip olması gerekir.  Tabii burada bilgi noktası da 

yeterli olmuyor, her şeyi bilebilir ama aynı zamanda bunu tecrübe etmemiz de gerekir.” 

Eğitim yönetiminin teori de önemli görüldüğünü belirtilen görüşlerin yanında uygulamalı olarak 

da bu eğitimlerin desteklenmesi gerektiğini düşünen görüşler yer almaktadır. Bu görüşlere uygulamalı 

eğitim yönetimi eğitimi kategorisi altında yer verilmiştir. Bir okul müdür yardımcısı uygulamalı 

verilmesi gereken eğitim yönetimi eğitimi ile ilgili görüşlerini belirtirken şu cümleleri kullanmıştır: 

K7
(K, YL

EY
, MY, 3) : Üniversitelerde verilen eğitim eğer dünyada ileriye gitmiş, bu alanda kendilerini 

geliştirmiş ve gelişmesini ispatlamış kişilerden alındığı takdirde önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer 

üniversitelerden de bir takım böyle taktikler, teknikler alınıyorsa ve bu yöntemler ile yetiştiriliyor olsak 

tabii ki Türkiye'de bunun ben zaruri olduğuna inanıyorum. Ama aynı şekilde, yani bildik yöntemlerle, 

bildik bir takım usullerle anlayışlarla bu yöneticilerin yetiştirilmesi söz konusuysa bir şeyin değişeceğini 

inanmıyorum. Bence, eğitimde asıl olan şey gelişmedir, değişimdir. Ayrıca eğitimler dersliğin içerisinde 

sınırlı kalmamalı, bunların eğitimin mutfağına götürülmesi yani uygulamalı olması taraftarıyım. Çeşitli 

etkinlikler yaptırılabilir, çeşitli etkinliklere götürülebilir insanlar. Oradaki eğitim yöneticiliği için ya farklı 

psikolojik taktikler uygulanabilir. O insanların yönetici psikolojilerini yükseltmek için iyi bir yöntem de 

olur. 

Tema-4: Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Politikalarına İlişkin Görüşleri  

Bu tema içerisindeki bulgular, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi politikaları ile ilgili 

deneyimleri ve buna ilişkin görüşlerinden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili 

politikalar ve yöneticilerin söylemleri incelendiğinde Türk Eğitim Sisteminde bir yetiştirme 

politikasının bulunmadığı görülmektedir. Bunun yerine hizmetiçi eğitimlerle isteğe bağlı olarak verilen 

eğitimler dışında zaman zaman süresi değişen üç günlük, bir haftalık, iki haftalık ya da bir aylık 

kapsayıcı bir eğitim programın uygulandığı görüşleri önceki temalarda ifade edildiği üzere dile 

getirilmiştir. Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi üzerine politikaların incelendiği yarı yapılandırılmış 

görüşmelerde katılımcıların bu konudaki tecrübe ve görüşleri üzerinde durdukları politikasızlık, hizmet 

öncesi eğitim ihtiyacı ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik politika geliştirilmesi olmak üzere 

üç kategori altında incelenmiştir. 

Okul yöneticilerinin bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda okul yöneticilerin yetiştirilmesi üzerine 

bir politika bulunmadığı katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Örneğin bir okul müdür yardımcısı, 

politikasızlık kategorisinde değerlendirilen şu cümleleri kullanmıştır:  

K4
(E, L, MY, 6) : “Okul yöneticilerinin yetiştirildiği herhangi bir politika yok. Yani öğretmen 

olduktan sonra şimdinin koşullarında sınava giriyorsunuz mülakata giriyorsunuz ve atanıyorsunuz. 

Böyle bir atama politikası var sadece.” 

Okul yöneticileri eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik herhangi bir politika 

bulunmadığını belirtmelerinin yanında hizmet öncesi eğitime ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Bu 

konu üzerine bulunan görüşler hizmet öncesi eğitim ihtiyacı kategorisi altında toplanmıştır. Örneğin bir 

okul müdürü bu konu ile ilgili görüşlerini şu cümlelerle belirtmiştir: 

K2
(E, YL

EY
, M, 23) : “Kati kuralları gereken esaslar belirlenmeli. O esasların alt basamaklarında 

esnemeye olanak sağlayan küçük bölümlere yer verilebilir. Ancak hepsini yık yeniden yap yoruyor. Okul 

yöneticiliğine aday öğretmenler önce bu konuda eğitim almalı ve informal olarak kazanılan usta-çırak 

ilişkisi formal şekilde gerçekleşmelidir. Bu şekilde yöneticiler hizmet öncesi eğitime dahil edilmelidir. 

Hizmet öncesi eğitim bence hizmet içinde verilen eğitimden daha çok gereklidir.” 

Bir müdür yardımcısı teorik eğitimin ardından mülakatla yönetici adaylarının seçilerek ilk 

olarak stajyer müdür yardımcısı olarak görev yapmaları gerektiğini belirten şu cümleleri kullanmıştır:  

K16
(E, D

EYD
, MY, 2) : “İlk olarak öğretmenler teorik eğitimleri almalılar. Bu eğitimler bir yıl kadar 

sürer muhtemelen daha sonra öğretmenler mülakatlara alınmalı ve okullara stajyer müdür yardımcısı 

olarak atanabilmeliler.” 
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Tema-5: Okul Yöneticilerinin Atanması/Görevlendirilmesi Politikalarına İlişkin 

Görüşleri  

Bu tema içerisindeki bulgular, okul yöneticilerinin atanması/görevlendirilmesi politikaları ile 

ilgili deneyimleri ve buna ilişkin görüşlerinden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin 

atanması/görevlendirilmesi ile ilgili politikalar ve yöneticilerin söylemleri incelendiğinde Türk Eğitim 

Sisteminde uygulanan atama/görevlendirme politikalarının dönem dönem değiştiği görülmektedir. Bu 

sebeple tema kategorileri okul yöneticileri atanırken deneyimlemiş oldukları sistemlerle ve nasıl bir 

sistem geliştirilmesi gerektiğine yönelik görüşleriyle ortaya çıkmıştır. Okul yöneticilerinin 

atanması/görevlendirilmesi politikalarına ilişkin tecrübe ve görüşleri üzerinde durdukları “sınav 

sistemi”, “sınav ve mülakat sistemi”, “inha sistemi” ve “okul yöneticilerinin 

atanmasına/görevlendirilmesine yönelik politika geliştirilmesi” olmak üzere dört kategori altında 

incelenmiştir.  

Okul yöneticilerinin bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda okul yöneticilerin 

atanması/görevlendirilmesi politikalarının yöneticilerin hizmete başladıkları yıllara göre değiştiği 

belirtilmiştir. Sadece sınav sistemiyle atanan bir okul yönetici bulunmaktadır ve görüşüne sınav 

kategorisi içerisinde yer verilmiştir. Okul müdür yardımcısı, referans olarak yöneticiliğe görevlendirme 

olarak başlayıp sonra ara verip tekrar göreve geldiğinde sadece sınav ile atandığı için sınav sistemi 

kategorisinde değerlendirilen şu cümleleri kullanmıştır:  

K9
(K, YL

EY
, MY, 12) : “2000 yıllarda biz idareci olmak istiyorsak kimisi örnek veriyorum; 96'da 

başladım bu göreve. 98'de kurumda o zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak atanmıştım. 

Kurumda tek öğretmen bendim. Okul idarecileri yer değişikliği olduğu zaman veya yaş haddinden emekli 

olma gibi durumları söz konusu olduğunda kurum içerisindeki öğretmenleri isteyip istemedikleri dair yazı 

istiyorlardı. Sadece tek öğretmen veya kaç kişi istiyor belli hallerde, buna bakılıyordu. Bu doğrultuda da 

içlerindeki hizmet etmiş olduğu yıla göre bir değerlendirme vardı. Beş yıllık öğretmen veya altı yıllık o 

öğretmen için ona göre kendini değerlendirme yapıp müdür “Ben bunun bir bütçe yapısı olmasını 

istiyorum” diyebiliyordu.” 

Proje okullarının sistemleri mevcut atama sisteminden daha farklı olarak; okullar kendi çalışan, 

öğretmen ve yönetici ihtiyaçlarını belli komisyon onaylarıyla sağlamaktadır. Bu kapsamda inha sistemi 

ile atanan okul yöneticilerinin görüşlerine inha sistemi kategorisi içerisinde yer verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin proje okullarına atanmasında uygulanan bir sistem olarak inha sistemi ile ilgili görüşleri 

inha sistemi kategorisi içerisinde belirtilmiştir. Bir okul müdürü inha sistemi ile atanma süreci ve şu 

anki atama sistemleriyle ilgili şunları belirtmiştir:  

K3
(E, YL

EYD
, M, 8) : “Beni müdürüm seçti. Ben o zamanlarda bölüm şefiydim, zaten idare ile 

birlikte çalışıyordum. Okul müdür yardımcılığı yapmadan direk müdür olarak atandım ama şeflik 

yaparken zaten müdür yardımcısının ve müdürün yaptığı işleri gözlemleme fırsatı bulmuştum. Denenen 

iki türlü yol var. Birincisi öğretmenler, yönetici olarak sınava tabi olarak atandılar. Sınavda çok başarılı 

olan biri müdürlük koltuğuna oturduğu zaman sınavda çok başarılı olmuş olmasına rağmen yöneticiliğin 

üstesinden gelemeyebiliyor. Sınav adaletli gibi gözükse de sonuçlara yani çıktılara baktığımız zaman 

çıktılar da tutarsızlık olabiliyor. Diğer türlü geçmişinde; öğretmenlik kariyerinde yaptığı çalışmalara 

bakılarak belli kişiler mülakatlara alınıyor. Bu şekilde yöneticilik verilebiliyor.  Tabii burada da adam 

kayırma, liyakatsizlik gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu bölümde de bu durum eleştiriliyor tabii ki. 

Aslında iki türlü yolu var evet ama ikisinde de eksiklikler var. Bu şekilde en adil yol kişilerin kendisinde 

bitiyor. Türk milleti olarak belki de böyle bir durumumuz yok. Bu da düzelecek bir durum yok. İki türlü 

de var.” 

Okul yöneticilerinin atanmasına/görevlendirilmesine yönelik politika geliştirilmesi kategorisi 

katılımcıların deneyimleriyle mevcut politikalarının eleştirilerek geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu 

kategori içerisinde bir okul müdür yardımcısının deneyiminden yola çıkarak önerdiği görüşü şu şekilde 

olmuştur: 

K1
(K, YL

EY
, MY, 3) : “Mutlaka ki bu konuda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış kişiler 

arasından ve hizmet öncesi ve sonrası eğitimler devam ederek liyakat esasları gözetlenerek seçim 

yapılmalı.” 
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Tema-6: Okul Yöneticilerinin Süreli Yer Değiştirme Politikalarına İlişkin Görüşleri 

Bu tema içerisindeki bulgular, okul yöneticilerinin süreli yer değiştirme politikalarına ilişkin 

görüşlerinden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin süreli yer değiştirme politikaları ile ilgili deneyim ve 

görüşleri “motivasyona etkisi”, “sahiplenmenin engellenmesi”, “kurum kültürünün aktarımı” ve “okul 

yöneticilerinin süreli yer değiştirme politikalarının geliştirilmesi” kategorilerini içermektedir.  

Bazı okul yöneticileri süreli yer değiştirmelerinin motivasyonlarına etkilerini belirtmişlerdir. 

Genel değerlendirmelerde ilk dört yılın daha heyecanlı olduğunu fakat ikinci dört yıllık sürece 

girildiğinde mecburi yer değiştirmeden dolayı motivasyon düşüklüğü yaşandığını ve öğretmenlerin bu 

sürece dahil olmadıklarından dolayı belirten bir okul müdürü bu durumu şu cümlelerle belirtmiştir: 

K2
(E, YL

EY
, M, 23) : “Ilk dört yıl heyecanlı oluyorsunuz.  Kurumu düzeltmek için çaba 

harcıyorsunuz. İkinci dört yıla geldiğinizde artık yeter diyorsunuz. Ben zaten gideceğim diyorsunuz ve 

motivasyonunuz bitiyor. Tabii bu durumda yine sürecin değerlendirilmesine dönüyoruz. Süreci 

değerlendirme yerine sonucu değerlendirdiğinizde bu şekilde oluyor. Süreç değerlendirme aslında bir 

bakıma iyi bir bakıma kötü.  İyiliği şu: bir kişinin uzun yıllar aynı kurumda çalışmasını engelliyor ama 

bunun çok daha mantıklı ve sistemli bir şekilde yapılmasından yanayım. İsteğe bağlı olmalı 

değerlendirme kriterlerinin okulundaki başarıyla ölçülmeli.” 

Katılımcıların süreli yer değiştirme politikalarının değerlendirdiği tema içerisindeki 

kategorilerden biri de okulların sahiplenilmesi üzerinedir. Bazı okul yöneticileri özellikle kurumların 

okul yöneticileri tarafından sahiplenilmesini engellediğini belirterek yer değiştirme politikasının uygun 

olduğunu sadece sürenin kısa olduğunu belirtmişlerdir. Bu kategori içerisinde değerlendirilen 

görüşlerden bir okul müdür yardımcısının belirttiği cümleler şu şekilde olmuştur: 

K19
(K, YL

EYD
, MY, 6) : “Süreli olması iyidir. Devletin kurumları yöneticilerin çiftliği haline 

gelmemelidir. Özellikle uzun yıllar bir okulda çalışan müdürler okulları sahipleniyorlar. Bu sahiplenme 

yüzünden okullarda yaşanan sorunları görmeyebiliyorlar. Bu sebeple süreli yer değiştirme politikası 

bence çok uygun sadece süresinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Belki 6+6 yıl gibi bir düzenleme 

olabilir. Bu da değerlendirme yapılarak kontrol edilmelidir.” 

Süreli yer değiştirme politikalarının kurum kültürü aktarımını etkilediğine yönelik bazı 

görüşlerde bulgular arasında yer almaktadır. Örneğin, süreli yer değiştirmelerin kurum kültürünün 

aktarımına olan etkisi üzerine bir okul müdür yardımcısı görüşlerini şu cümlelerle belirtmiştir:  

K10
(E, YL

EY
, MY, 6) : “Okul yöneticisinin dört yıl süreli görevlendirilmesi çok kısa bir süreç olarak 

görülmektedir. Öncelikle yönetici kadrolarının oluşturulması yani kalıcı yönetici unvanı verilmesi 

sonrasında da aynı kurumda çalışma süresi en az altı yıl olmak üzere +6 olarak atama yapılmalıdır. Süreli 

görevlendirmelerde sürekli bir yönetim değişimi ve sirkülasyon olması kurum içi iklimi çoğunlukla 

olumsuz etkileyebilir. Yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinde daha kısa vadeli planlamalar söz konusu 

olabilir. Çalışanların yönetime karşı geçici gözüyle bakarak dikkate almadığı bazı durumlarda olabilir. 

Bununla birlikte bazı durumlarda yönetim değişikliği yeni vizyon anlayışlarını da getirebilir. Olumsuz 

okul ikliminin olduğu yerlerde değişimle beraber okul iklimine olumlu katkılar sağlayabilir.” 

Okul yöneticilerinin süreli yer değiştirme politikalarının geliştirilmesi kategorisi katılımcıların 

deneyimleriyle mevcut yer değiştirme politikasının eleştirilerek geliştirilmesi görüşleriyle ortaya 

çıkmıştır. Bu kategori içerisinde bir okul müdür başyardımcısı süreli yer değiştirme politikasının gerekli 

ve uygun olduğunu sadece zaman kısıtının artırılabileceği ve bu politikaların öğretmenlere de 

uygulanması gerektiği görüşünü şu cümlelerle ifade etmiştir:  

K5
(E, YL

EY
, MBY, 5) : “Şuan okul yöneticileri 4 + 4 şeklinde en fazla 8 yıllık görevlendirilebilirler. 

Bu süre belki en fazla 10 yıl olabilir. Çok da değişsin talebinde değilim bir okula olabildiğince emek 

veriyorsunuz, bu düzeni kuruyorsunuz, kendinizi konfor alanınızda rahat ediyorsunuz ama oradan da 

çıkmayı bilmeniz gerekiyor. Bence en zararlı şey insanın konfor alanında kalıyor olması. Dolayısıyla ben 

süreli görevlendirme politikalarını yeterli buluyorum ve destekliyorum. Ama aynı rotasyon kavramı 

öğretmenler için de geçerli olmalı. Öğretmenin aynı kurumda 20 yıl 30 yıl çalışması çok sağlıklı bir durum 

değil.” 
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Bir okul müdür yardımcısı süreli yer değiştirme politikalarının eksik olduğunu ve politikalarının 

okul yöneticilerinin gelişmelerinin izlenerek belirlenmesi gerektiğini ifade ederken şu cümleleri 

kullanmıştır:  

K7
(K, YL

EY
, MY, 3) : “Kişilerin okuldaki katkılarına bakılmalı ve yöneticinin katkıları düşünülerek 4+4 

sistemi değiştirilmeli. Bu konu eksik çünkü. Yöneticilerin canla başla verdiği emek o süre sonunda 

sıfırlanıyor. Ancak şu da var yönetici okulu dezenformasyona uğratıyorsa o yönetici de gitmeli. Şu an bu 

sistem yok. Bunların denetimi eksik. Çocukların gelişiminden sistemine kadar incelenmeli ve yöneticinin 

yetkinliği buna göre belirlenmeli. Eğer yönetici bu süre içinde okulun gelişimine destek sunmuş ve başarılı da 

olmuşsa yönetici burada yer değiştirme zorunluluğunda bırakılmamalı. Ancak tam tersi bir durum söz 

konusuysa da denetimciler yöneticinin bu süresine müdahale edebilmelidir.” 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Türkiye’de devlet okullarındaki yöneticilerin yetiştirilmesi ve atanması/görevlendirilmesi 

sürecine ilişkin politikaların katılımcıların görüşleri ve tecrübelerinden yola çıkılarak incelendiği bu 

çalışmada bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre okul yöneticiliği, okulları amaçlarına ulaştırmak için 

mesleki bir nitelik barındırmasa da bir makam ismi niteliğinde görülen okul yöneticilerinden beklenen 

sorumlulukları yerine getirecek kişisel, mesleki ve yönetsel özellikleri barındırması gereken bir 

öğretmen görevi olarak görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilik görevlerinin birbirine geçmiş durumda 

olması “öğretmenlik ile yöneticilik görev değerlerinin karıştırılması” engelini ortaya çıkarmıştır 

(Arabacı, Şanlı & Altun, 2015; Taymaz, 2019). Bursalıoğlu da (2002) “öğretmen yönetici tipinin” hem 

yöneticilik hem öğretmenlik görevlerini bir arada barındırmasının, görev karmaşasına neden olduğunu 

belirtmektedir. Taymaz’ın (2019), çalışmasının yönetici rolleri bölümünde belirttiği gibi görüşme 

sağlanan okul yöneticilerinin tümü de okul yöneticiliğini sorumluluk gerektiren bir görev olarak 

tanımlamaktadır. Okul yöneticiliği bilgi, tecrübe ve sabır gerektiren bir görev olarak görülmektedir. 

Ancak okul müdürleri, makamlarının getirdiği idari sorumluluklarla ilgilenmekten eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde eksik kaldıklarını ifade etmektedirler. Okul müdürü, kurum kültürünün 

oluşturulmasından sorumlu tutulmakta ve yöneticiler, çok fazla evrak ve dosyalama işlemi ile meşgul 

olduklarını belirtmektedir.  

Eğitim politikaları değişken bir yapıda olduğunu belirten okul yöneticilerine göre eğitim 

politikaları sürecinde alınan kararların bazılarının uygulamaya geçmeyişi okul yöneticilerini 

belirsizlikle mücadele etmek zorunda bırakmaktadır. Eğitim politikalarının, okul yöneticilerinin eğitim 

sürecine dahil olmasını engellediği görülmektedir. Birçok araştırmacı çalışmalarında merkeziyetçi bir 

sitem ile karşılanan eğitim ihtiyaçlarının bölgesel yapılarca cevap verilebilecek bir sisteme ihtiyaç 

duyduğunu belirtmektedirler (Balyer & Gündüz, 2011; Korkmaz, 2005; Okçu, 2011; Şimşek, 2004; 

Yıldız & Yıldız, 2016)  . Bu araştırmanın bulgularına göre de eğitim sisteminin ve içeriklerinin merkezi 

bir sistem ile işletiliyor olması, okul yöneticilerinin uygulama alanlarına ve kriz anlarına müdahale 

etmesini geciktirdiği ya da engellediği ortaya çıkmıştır. Merkezi sistemin uygun gördüğü eğitim 

politikalarıyla, uygulayıcıların paydaş olması sağlanmadan okulun yönetilmesi zor olarak 

nitelendirilmiştir. Türk eğitim politikalarının, dış ülkelerin eğitim politikalarının benimsenmesinden 

dolayı Türk kültürüne uygun olmadığı görüşü bulunmaktadır.  

Eğitim yöntemi üzerine lisansüstü bir eğitime dâhil olmak, mesleki ve yöneticilik 

yeterliliklerine katkı sunmaktadır (Aktepe, 2014; Korkmaz, 2005; Okçu, 2011). Eğitim yönetimi üzerine 

lisansüstü bir eğitime dahil olmayan eğitim yöneticileri eğitim yönetimi üzerine herhangi bir eğitim 

almadıklarından dolayı zorluklarla karşılaştıklarını belirtmektedir. Özellikle yöneticiliğin ilk 

süreçlerinde eğitim yönetimi üzerine bilgi birikimlerinin olmamasından dolayı zorluklar yaşadıkları 

anlaşılmaktadır. Eğitim yönetimi alanında değerlendirilebilecek olan liderlik, kriz yönetimi gibi MEB 

tarafından verilen hizmet içi eğitimler, uzmanlar tarafından verilmediği için yeterli görülmemektedir.  

Türk Eğitim Sisteminde bir yetiştirme politikasının bulunmadığı görüşlerinden yola çıkılarak 

okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik verilen hizmet öncesi kapsayıcı eğitim programı içeriği okul 

yöneticilerine göre oldukça eksik görülmekte ve yeterli gelmediği belirtilmektedir. Bu sebeple de 

istenen verim elde edilememektedir. Okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik, paydaşların da dahil 

edilerek oluşturulduğu bir politikanın uygulanması gerekli görülmektedir. Okul yöneticilerin 
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yetiştirilmesi sürecinde uzman kişilerden alınan eğitim yönetimi eğitimleri, hizmet öncesi eğitim 

kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Okul yöneticilerinin atanması öncesinde teorik eğitim 

yönetimi eğitimi mutlaka gerekli görülmektedir (Aktepe, 2014; Balyer & Gündüz, 2011; Kurt, 2009; 

Işık, 2003; Okçu, 2011; Recepoğlu & Kılınç, 2014). Ek olarak atanması sonrasında ise stajyer yönetici 

ya da aday yönetici gibi programlarla uygulamalı gelişimin desteklenmesi gerekmektedir.  

Okul yöneticileri Cumhuriyet Döneminden, 2022 Türkiye’sine kadar değişen sistemlerle 

atanmışlardır. Okul yöneticilerinin atanması için başarılı olması gereken sınavın, okul yöneticiliği için 

gereken becerileri ölçmediği birçok katılımcı tarafından belirtilmiş ve birçok araştırmanın bulgusu ile 

örtüşmektedir (Arabacı, Şanlı & Altun, 2015; Cemaloğlu, 2005; ). Okul yöneticilerinin atanması için 

yapılan mülakatların, yöneticilik becerilerini ölçmediği, mülakat sisteminde liyakatın dikkate alınmadığı 

belirtilmektedir. Ayrıca sınav ve mülakat sisteminin eğitim yöneticiliği becerilerini ölçmede yeterli 

düzeyde geliştirildiği takdirde iyi bir sistemdir ve gereklidir. Urun ve Gökçe’nin (2015) de belirttiği gibi 

Türk eğitim sistemi atama politikalarını baskı grupları yönetmektedir. Bazı baskı grupları ise Temür’ün 

de (2019) belirttiği gibi işveren örgütü olarak Türk eğitim sistemine müdahale edebilmektedir. Okul 

yöneticilerinin proje okullarına atanmasında uygulanan bir sistem olarak inha sisteminin atama sistemi 

olarak uygulanabilecek iyi bir yöntem olarak görülmektedir. Atama yapılmadan önce adayların eğitim 

yönetimi eğitimi almaları ve başarılı puanları atamaya etki etmelidir.  

Süreli yer değiştirme politikasında uygulanan 4+4 sisteminin ilk 4 yılı motivasyonu 

artırmaktadır, ancak ikinci 4 yıllık evre motivasyonu düşürmektedir (Mutlusoy, 2019). Özellikle 

kurumların okul yöneticileri tarafından sahiplenilmesini engellediği için yer değiştirme politikasının 

uygundur ancak sürenin kısadır. Süreli yer değiştirme politikalarında esas alınan süreler, kurum kültürü 

oluşturmak için yeterli değildir. Süreli yer değiştirme politikalarında okul yöneticilerinin aynı kurumda 

kalmak için öğretmenliğe geçiş süreci olumsuz bir etki yaratmaktadır. Öğretmenler de, süreli yer 

değiştirme politikalarının alanına dahil olmalıdır. Süreli yer değiştirme politikalarında esas olması 

gereken değerlendirme kriterinin zaman değil performans olması gerekmektedir. 

Genel olarak okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması sürecine dair politikaların 

belirlenmesinde lisansüstü eğitim almış ve lisansüstü eğitim almamış okul yöneticileri görüşleri 

farklılaşmadığı söylenebilir. Okul yöneticiliğinin, öğretmenliğe ek bir görev olduğu ve meslek olarak 

görülmesi gerektiği söylenebilir. Eğitim politikaları geliştirilirken, merkezi sistemin eğitim paydaşlarını 

da politika geliştirme sürecine dahil etmesi gerektiği söylenebilir. Eğitim politikalarının sürekli bir 

değişim içerisinde olduğu fakat politikaların köklü değişiklikler yapılmayacak bir esneklikte olması 

gerektiği söylenebilir. MEB-Üniversite işbirlikli “Eğitim Yönetimi” teorik eğitimi ile okul 

yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik bir politikaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Yöneticilerin 

atanması/görevlendirilmesi politikalarında uygulama eksikliği bulunduğu söylenebilir. Okul yöneticiliği 

sürecinde isteğe bağlı ve zorunlu hizmet içi eğitimlerin bulunması gerektiği söylenebilir. Süreli yer 

değiştirme politikalarında performans ölçütlü bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Süreli yer değiştirme politikalarının sürelerinin artırılması gerektiği söylenebilir. 

Eğitim yöneticiliğinde “meslekte aslolan öğretmenliktir” görüşe ithafen; Öğretmen Meslek 

Kanunu’nda belirtilen öğretmenlik kariyer basamaklarına, eğitim yöneticiliği kariyer planlaması dâhil 

edilebilir. Balyer ve Gündüz’ün (2011) de okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik Türk Eğitim 

Sistemi için model önerisi sundukları çalışmalarında belirttikleri gibi okul yöneticisi yetiştirme 

politikası oluşturulabilir. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve 

Görevlendirme Yönetmeliği”nde “Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.” koşulu uygulamaya 

alınabilir. Yönetici seçme sınavının içeriğinin eğitim yönetimi uzmanlarınca eğitim yöneticisi seçme 

kriterlerine uygun olarak hazırlanması sağlanabilir. Yönetici atama/görevlendirme süreci yeniden 

düzenlenebilir. Süreli yer değiştirme politikalarında değişiklik yapılarak performans ölçütlü bir politika 

izlenebilir. Süreli yer değiştirme politikaları güncellenebilir.  
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A REVIEW OF CURRENT RESEARCH FOR EYE CONTACT 

DIFFICULTIES IN INDIVIDUALS WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER: CHALLENGES VS. OPPORTUNITIES  
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Abstract 
Although making eye contact with others is regarded as a useful skill in everyday life, it is not 

always vital. It can lead to distress and be quite difficult for individuals with autism spectrum disorder. It 

can be challenging for parents and educators to know how to approach an individual with autism spectrum 

disorder who does not make eye contact. Most children with autism spectrum disorder suffer from eye 

contact difficulties. However, putting pressure such a child into making eye contact is not recommended at 

all and the child’s preferences, needs, and individualised goals when helping them should be considered. 

In this paper, firstly a review of eye contact difficulties that individuals with autism spectrum disorder 

experience is presented. Then, opportunities provided by technological advancements are reviewed. 

Finally, future research directions are discussed. As it is presented in this paper, various technological 

solutions have been proposed and developed in recent years and these can be useful in addressing eye 

contact difficulties that individuals with autism spectrum disorder experience.  

Keywords: Autism spectrum disorder, eye contact, challenges, solutions, future research 

directions 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE GÖZ 

TEMASI GÜÇLÜKLERİNE YÖNELİK GÜNCEL ARAŞTIRMALARIN 

İNCELENMESİ: ZORLUKLARA KARŞI FIRSATLAR 

Özet 
Başkalarıyla göz teması kurmak günlük yaşamda yararlı bir beceri olarak görülse de, her zaman 

hayati önem taşımaz. Göz teması kurmak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sıkıntıya yol açabilir 

ve oldukça zor olabilir. Otizm spektrum bozukluğu olan ve göz teması kurmayan bir bireye nasıl 

yaklaşılacağını bilmek ebeveynler ve eğitimciler için zor olabilir. Otizm spektrum bozukluğu olan 

çocukların çoğu, göz teması güçlüklerinden muzdariptir. Ancak böyle bir çocuğa göz teması kurması için 

baskı yapılması kesinlikle önerilmez ve çocuğa yardım ederken çocuğun tercihleri, ihtiyaçları ve 

kişiselleştirilmiş hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bildiride öncelikle otizm spektrum bozukluğu 

olan bireylerin yaşadıkları göz teması güçlüklerinin bir derlemesi sunulmaktadır. Ardından teknolojik 

gelişmelerin sağladığı olanaklar gözden geçirilmektedir. Son olarak, gelecekteki araştırma yönleri 

tartışılmaktadır. Bu bildiride sunulduğu gibi, son yıllarda çeşitli teknolojik çözümler önerilmiş ve 

geliştirilmiştir ve bunlar, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşadığı göz teması zorluklarının ele 

alınmasında faydalı olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, göz teması, zorluklar, çözümler, gelecekteki 

araştırma yönleri 
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1. INTRODUCTION 

Eye contact plays a key role in communicating with others. When you make eye contact 

with another person during a conversation, the other person feels that you are interested in the 

conversation and paying attention the conversation. In addition, making eye contact allows 

picking up on some social cues and learning about what the other person is feeling. When you do 

not make eye contact with another person during a conversation, the other person may feel that 

you are not interested in the conversation and even you are not listening to him/her. 

Eye contact is one of the most important nonverbal social communicative behaviours; 

however, establishing and maintaining eye contact is challenging for most children with autism 

spectrum disorder (ASD). Difficulty in making eye contact is an early indicator of slower 

development of linguistic skills and a limited vocabulary and leads to social issues later in life 

(Carbone et al., 2013; Wang et al., 2014). This may also lead to the loss of already acquired 

language and life skills (Wang et al., 2014). Although there is not a consensus on the severity, 

effectiveness, and applicability of current methods, a child with ASD should be helped to improve 

eye contact skill even if making eye contact can be quite stressful for him/her. The intervention 

must be carried out smoothly and gradually without putting much pressure not to make the child 

feel being forced because this can make the situation worse. 

Although some adults and children with ASD can learn to make eye contact up to some 

degree, they should not be forced to do or be put pressure into doing so because this is not an 

appropriate way of helping them be willing and improve their eye contact skill. Before proceeding 

to help adults and children with ASD make eye contact, each of them should be considered 

individually and intervention decision for each of them should be made carefully. Therefore, this 

paper focuses on eye contact related challenges of children with ASD. The rest of this paper is 

organised as follows. Eye contact is reviewed in the second section. The third section reports 

solutions and opportunities for teaching eye contact to individuals with ASD. Future research 

directions are presented in the fourth section. Finally, this paper is concluded in the fifth section. 

EYE CONTACT 

When working with a child with ASD, the needs and functioning of the child should be 

first considered before addressing the child’s eye contact difficulty. One of the strategies that can 

be used to help a child with ASD make eye contact with others is first to recognise when the child 

makes eye contact naturally (Jiang et al., 2017). Then, reinforcement is provided for times when 

the child makes eye contact with others (Schuetze et al., 2017). This way, it is possible to help the 

child make eye contact more often in the future. The second strategy to reinforce a child with 

ASD make eye contact is to engage in a conversation about a topic the child is interested in. 

Engaging in the conversation and showing the child you are interested in what is being talked 

about may help reinforce his/her eye contact with you. Modelling making eye contact with others 

during social interactions can enhance the results (Hietanen & Peltola, 2021). That can be 

obtained using the second strategy. If a child with ASD sees other people making eye contact 

during conversations, he/she is more likely to make eye contact when he/she interacts with others. 

The third strategy relies on getting the help of a parent, a sibling, or a peer to practice making eye 

contact before working on making eye contact with others (Masse et al., 2017). The fourth 

strategy may involve pausing after the child asks you for something so that he/she looks toward 

you and possibly makes eye contact. The fifth strategy relies on using visual supports, i.e. gestures 

or pictures, to help increase the child’s tendency to make eye contact with others (Hayes et al., 

2010). The final strategy uses shaping to get the child to make eye contact more. For this, you 

should try to get the child to make tiny steps closer to the end goal of engaging in a conversation 

(Fonger & Malott, 2018). During this process, the child is reinforced whenever necessary but 

unnecessary distress is not allowed. 
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SOLUTIONS AND OPPORTUNITIES 

Children with ASD often have difficulty in making eye contact, which makes it difficult 

for them to create and maintain social relationships. In addition to eye contact and pointing, social 

communicative gestures play a key role in language development. Over the last couple of years, 

with the advancements in technology various tools have started to be offered to educators and the 

parents of children with ASD. Video modelling is a commonly used instructional technique 

applied to the education of individuals with various developmental disabilities. O’Handley, 

Radley, and Whipple (2015) evaluated and compared the effects of video modelling and social 

stories on eye contact skills of adolescents with ASD. By utilising a multiple baseline design 

across the participants of their study with embedded changing conditions, counterbalanced across 

groups, they investigated the differential effects of video modelling, social stories, and a 

combination of video modelling and social stories. The results of their study indicated that video 

modelling alone provided strong intervention effects, but the addition of social stories yielded 

only minimal additive effect. Social stories presented alone led to moderate improvements in eye 

contact; however, when the combined social stories and video modelling intervention was 

presented, further improvements were observed. Although the results of their study demonstrated 

the success of these intervention approaches for adolescents with ASD and the generalisation of 

eye contact was noted for all the participants, Wang et al. (2011) had indicated that video 

modelling interventions had been the most effective for young children with ASD.  

Although video modelling has been commonly used, point-of-view video modelling has 

been viewed as lacking in-depth analysis. Tetreault and Lerman (2010) investigated its use to 

teach children with ASD to initiate and maintain a conversation with a peer. Based on a multiple 

baseline across scripts design, the children were taught to engage in both eye contact and vocal 

behaviour without the presentation of a vocal discriminative stimulus from the peer. Both the 

target video was presented to the children and the target behaviour was reinforced. Although this 

approach was successful for increasing the social behaviour of two of the participants, it was 

necessary to use prompts to achieve acquisition for the third participant.  

Wang et al. (2014) proposed a system that can utilise effective prompt methodologies 

aimed at conditioning children with ASD to establish and maintain eye contact. They proved that 

the proposed system both reduced eye contact difficulties and eliminated shortcomings of the 

existing intervention methods used for eye contact difficulties. This was realised through the use 

of a virtual reality headset and stereo camera to augment the child’s vision when eye contact was 

not being established. In the proposed system, by displaying the prompt in the child’s vision over 

the eyes of the teacher their attention was attracted. As soon as eye contact was ascertained, by 

gradually fading the prompt the child was only left to focus on the eyes of the teacher. 

Elgarf, Abdennadher, and Elshahawy (2017) proposed a virtual reality serious game to 

help improve eye gaze abilities for children with ASD and facilitated the transfer of the acquired 

skills to real-world social interactions. The project involved the design, implementation and 

evaluation of a three levels virtual reality game that focuses on different aspects of eye contact. 

The results of the project proved that the proposed virtual reality gaming approach is promising 

for gaze development of children with ASD. 

While virtual reality can potentially teach children with social impairment how to cope 

in different social situations, games and mobile applications help the children learn 

communication skills. Look at Me shown in Figure 1, an Android application released by 

Samsung, aims to help children with ASD learn how to maintain eye contact better (Sinha, 2014). 

It was developed by physicians and researchers at Seoul National University Bundag Hospital 

and Yonsei University Department of Psychology (Sinha, 2014). It uses photos and games in the 

form of six challenges and relies on facial recognition technology to help children with ASD 

understand emotions and better communicate with others. The results of a clinical trial with 20 

children over eight weeks showed that 60% of the children showed improvement in making eye 

contact after using Look at Me (Sinha, 2014). 
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The Engineering Capstone team of Brigham Young University and their sponsor created 

a pair of glasses shown in Figure 2 to increase the comfort and engagement in children with ASD 

while improving eye contact skill (Smith, 2020). The pair of glasses is worn by a therapist and 

displays dynamic animated images on the lenses, this way the children are never forced to make 

eye contact and this eliminates potential unnecessary stress and discomfort. The chosen design 

utilises a speaker, in addition to two LCD screens and two small sheets of teleprompter glass. 

Opacity control of the animations is performed by a control box that the glasses are connected to 

(Smith, 2020). When low opacity is set, the user’s eyes become visible to the child, this way the 

child becomes engaged in eye contact after already being engaged in an animation at high opacity 

(Smith, 2020).  The Capstone team also focuses on using mini transparent, lightweight OLED 

screens instead of the current design, as they look like normal glasses. Nevertheless, due to low 

resolution and monochromatic colours of OLED screens, the animations could potentially blind 

the user at full opacity (Smith, 2020). 

 

Figure 1. Look at Me application (Courtesy of Samsung) 

 

 

Figure 2. Animation streaming glasses (Courtesy of Brigham Young University) 

 

Establishing a treatment method for individuals with ASD to increase their frequency and 

duration of eye contact, maintain it after stopping the intervention, and then generalise it across 

communication partners is extremely challenging (Yoshikawa et al., 2019). Lee et al. (2013) 

proposed a robotic system to address this. The proposed robotic system was developed to help 

children with ASD improve their eye contact skill. They described the hardware configuration of 

the proposed robotic system, the human-robot interaction architecture of the proposed robotic 

system, and explained methods for analysing a participant’s behaviour based on vision and 

auditory information. A similar but more extensive study was carried out by Yoshikawa et al. 

(2019) but Yoshikawa et al. (2019) preferred to use android robots, humanoid robots with 

appearances quite similar to that of humans, in order to create easier experiences transferrable to 

humans. The participants of the pilot experiment were four male adolescents with ASD and six 
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without ASD. The participants alternately faced either a female-type android robot or a human 

female interlocutor five times in total in semi-structured conversation. The preliminary results 

showed that all the participants looked more at the face of the android robot than that of the human 

interlocutor (Yoshikawa et al., 2019). Nevertheless, the individuals with ASD looked more at the 

area around the eyes of the android robot than at the human interlocutor, and compared to the 

individuals without ASD, they looked less at that of the human interlocutor. As the sessions 

progressed, the tendency of the individuals with ASD looking at the area around the human eyes 

was weakly observed. This was a negative sign for the transferability of the experiences. 

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

Elgarf, Abdennadher, and Elshahawy (2017) developed a virtual reality serious game 

consisting of three levels to enhance the eye contact skill of children with social deficiencies. 

They assessed eye contact levels before and after six sessions of playing the virtual reality game. 

Although the results they obtained proved the viability of their framework, further research should 

be carried out to test the migration of the acquired eye contact capabilities to real-world conditions 

(Elgarf, Abdennadher, & Elshahawy (2017). Different from their work, future research can 

additionally assess the progress of participants in triadic eye gaze.  

Although O’Handley, Radley, and Whipple (2015) proved that video modelling can be 

used to teach eye contact skill and provide improved generalisation, the assessment of 

generalisation should be taken place with an unfamiliar person because the participant’s use of 

eye contact can be affected by the familiarity with the teacher. Another future work may be the 

collection of maintenance data in order to ensure that improvements in eye contact will be 

maintained after intervention. Eye contact can also be measured by different methods like ceiling-

mounted cameras, and such methods may be considered in future research (O’Handley, Radley, 

& Whipple, 2015). Although most researches in this field demonstrated the effectiveness of video 

modelling but they did not compare the eye contact skills with the ones of same-aged peers. 

Therefore, appropriate levels of eye contact should be investigated and developmentally 

appropriate levels of eye contact should be targeted (O’Handley, Radley, & Whipple, 2015). In 

(O’Handley, Radley, & Whipple, 2015) video modelling and social stories conditions were 

counterbalanced across groups and the combined intervention condition occurred last for both of 

the groups, sequence and practice effects can be further controlled by counterbalancing all 

intervention conditions.  

Atypical eye contact is one of the most studied social behaviours affected by ASD. But 

the most of these researches have focused on analysing gaze patterns as participants have been 

looking at computer screens. However, the results of recent literature in this field show that 

generalising gaze behaviours from computer screens to live interactions may not lead to valid, 

trustworthy conclusions. Grossman, Zane, Mertens, and Mitchell (2019) examined between- and 

within-group differences in gaze behaviours of children with ASD and typically developing 

children during a screen-based and a live-interaction task. As the results show, different from the 

significant correlation of gaze behaviour of typically developing children during the screen-based 

task and during the live-interaction task, no significant relationship exists between the gaze 

patterns of children with ASD for these two tasks. However, this issue still needs to be focused 

on as a future work.  

CONCLUSION 

Eye contact is an automatic, nonverbal behaviour for most people and it is used when 

they are interacting with others. Although most people typically never have to think about making 

eye contact or practice it, if a child avoids making eye contact, this could be an indicator of ASD. 

Nevertheless, different factors unrelated to ASD, like social anxiety and hearing problems, can 

also be the reason of being not able to make eye contact with others. Behavioural therapists can 

clarify the situation whether ASD leads to the lack of eye contact or not. In this paper, firstly a 

review of eye contact difficulties that individuals with autism spectrum disorder experience is 
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presented. Then, opportunities provided by technological advancements are reviewed. Finally, 

future research directions are discussed. As it was presented in this paper, technological solutions 

can be a remedy to teach or improve eye contact skills of individuals with ASD. 
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Abstract 
Migration is a sociological event that has significant effects on human and social lives. Since the 

existence of mankind, people have been migrating for various reasons. Factors leading individuals to leave 

their homeland may be wars or natural disasters, as well as education, health, commercial or touristic 

activities, entertainment, religious rituals, business opportunities and so on. Migrants bring along some 

problems and opportunities to the countries they migrate to, no matter what the reasons are. Moreover, 

migration has some advantages and disadvantages for the individuals. While some of the negative effects 

of migration on the individual can be economic, social or cultural adaptation problems, some of the positive 

outcomes can be listed as establishing new friendships and meeting different cultures and so on. On the 

other hand, migration has positive and negative consequences for the country of migration as well. Some 

of these problems can be cultural adaptation problems, changes in the demographic structure of the country 

or disruption of public functioning (health, education, security, social services, etc.). However, the picture 

is not always pessimistic. There are also some opportunities migrants bring along, too. For instance, 

increases in cultural wealth, capital inflow, workforce opportunities, and the establishment of commercial, 

political and cultural bridges can be listed as some of the opportunities that migrants bring into the country. 

In this research, which was designed in the qualitative research design, opinions of students, studying at 

tertiary education institutions in Turkey, about our country have been studied. The research data have been 

collected, by means of Google forms created in the form of unstructured interviews, from 41 students who 

are from various countries. Analyzing the qualitative data using the content analysis, 11 categories on 2 

themes have been created. Depending on the research findings, some suggestions have also been made.  

Key Words: Migration and its outcomes, foreign students, tertiary students 

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN 

BAKIŞ AÇISINDAN 

Özet 
Göç, hem bireyler hem de sosyal yaşam üzerinde önemli etkileri olan sosyolojik bir olaydır. 

İnsanlığın varlığından bu yana, bireyler çeşitli nedenlerle göç etmektedir. Bireylerin anavatanlarını terk 

etmesine yol açan etmenler, eğitim, sağlık, ticari veya turistik faaliyetler, eğlence, dini ritüeller, iş fırsatları 

gibi çok çeşitli unsurlar olabilir. Göçmenler, göç nedenleri ne olursa olsun, göç ettikleri ülkelere bazı 

sorunlar ve fırsatları beraberlerinde getirmektedir. Bunun yanında, göçün bireyler için de bazı avantaj ve 

dezavantajları vardır. Göçün birey üzerindeki olumsuz etkileri ekonomik, sosyal veya kültürel uyum 

problemleri olabilirken, bazı olumlu sonuçları ise yeni dostluklar kurmak ve farklı kültürleri tanımak olarak 

gösterilebilir. Öte yandan, göçün göç edilen ülke için de olumlu ve olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bu 

sorunların bazıları kültürel uyum sorunları, ülkenin demografik yapısındaki değişiklikler veya kamu 

işleyişinin bozulması (sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal hizmetler vb.) olarak ifade edilebilir. Fakat tablo her 

zaman karamsar değildir. Nitekim göçmenlerin getirdiği bazı fırsatlar da vardır. Örneğin, kültürel zenginlik, 

sermaye akışı, işgücü fırsatları, ticari, politik ve kültürel köprülerin kurulması, göçmenlerin ülkeye getirdiği 

bazı fırsatlar olarak sıralanabilir. Nitel araştırma deseninde tasarlanan bu araştırmada, Türkiye'deki 

yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ülkemiz hakkındaki görüşleri incelenmiştir. 

Araştırma verileri, Google formlar aracılığıyla, yapılandırılmamış görüşme formu kullanılarak, çeşitli 

ülkelerden gelen 41 öğrenciden toplanmıştır. İçerik analizinden yararlanarak, 2 tema altında 11 kategori 

oluşturulmuştur. Araştırma sonunda araştırma bulgularına dayanılarak, bazı öneriler getirilmiştir. 
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1. INTRODUCTION 

The potential relationship between migration and education has caught the attention of 

researchers for a long time (Rao, 2010, p. 137; Quinn & Rubb, 2005, p. 153) since sometimes at 

home, sometimes abroad, people have always been on the move. Meanwhile, as a consequence 

of the developments in communication and transportation, the scale and speed of migration is 

incredible (Morrice et al., 2018, p. 219). While migration, sometimes, can pose some threats to 

local social life, it can, most of the time, be a trigger of change in many ways for many people 

(Crivello, 2009, p. 4).  

To make a short description, migration can be called moving from one place to another 

for various reasons like natural disasters, wars, political reasons, job opportunities, religious 

reasons, marriages, economic reasons and so on. The main motive is, for most of the time, security 

or the pursuit of economic well-being. However, educational motives can also be a reason to 

migrate as in the case of foreign students. In addition to the acquisition of the skills and the 

techniques that are not available at home, the acquisition of the language of the country they study 

in usually make those people qualified at their homeland (Dustmann & Glitz, 2011, p. 30; Rao, 

2010).  

What’s more, the global competition for getting skilled and educated people is thought to 

be the key of development and prosperity in today’s knowledge and technology centered world 

(Wu & Wilkes, 2017, p. 123). Therefore, migration for education can also be thought of as part 

of the World’s globalization process (Docquier & Marfouk, 2006, p. 151), and the increasing 

number of international students in universities confirms the idea that education is becoming 

global day by day (Nada et al., 2018, p. 308). On the other hand, university education or tertiary 

education is valuable both for the society and the individual as well. It has positive effects on 

unemployment and crime rates, and greater civic participation (Kyllonen, 2012, p. 85). 

Furthermore, most of the time, it determines the profession the person will practice in the future.  

Considering the admissions, students are admitted to both state and foundation 

universities in Turkey according to their exams results, which have been carried out by the 

Measuring, Selection and Placement Center since 1974 (OSYM, n.d.). The admission of foreign 

students to our countries’ universities is subject to a different procedure than that of Turkish 

citizens; however, the admission procedure is not a topic to focus on in this research. According 

to statistics of the Council of Higher Education, more than 220000 foreign students have studied 

in universities in Turkey in 2020-2021 academic year. Moreover, again according to the statistics, 

it is increasing year by year (CoHE, n.d.). Confirming this information, the literature shows that 

considering other groups of migrants, international students are the fastest growing group of 

migrants in the world (Riaño & Piguet, 2016, p. 1; OECD, 2013, p. 1). 

Being a foreign student means living in a foreign country, and it naturally brings along 

some difficulties with it. Some of the difficulties foreign students may experience can be the 

culture shock, language barriers, communication and orientation problems related with social 

norms, differences in living standards, eating habits, feeling isolated and homesick and losing the 

social circle (Toyokawaa & Toyokawaa, 2002, p.364). However, being an international student 

has some benefits, too. To illustrate with some examples, meeting new people and cultures and 

learning the language of the host country are some of the most important ones of them. 

Again considering the literature, it seems that scholars or researchers mostly focus on the 

experiences of foreign students studying in some countries like the U K, The USA and Australia 

(Nada, 2018, p. 308). This scholarly attention may stem from the fact that these countries have 

some of the well-known universities in the world; and the language of scientific research is 

predominantly English. Nevertheless, Turkey also has globally-known universities. Taking the 

aforementioned statistics of the Council of Higher Education into account, it is thought that the 
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opinions and experiences of such a crowded young group of people should be of high importance 

for researchers. Therefore, the purpose of this research is to reveal the opinions of foreign students 

studying at higher education institutions, in other words, in universities in Turkey about being a 

foreign student in Turkey. With this aim, it seeks answers to the following questions: 

1.   What are some advantages of studying in Turkey? 

2.   What are some disadvantages of studying in Turkey? 

3.    Under which themes and categories can the student answers be grouped? 

2. THE METHOD 

In this research, which has been designed as a qualitative research, the phenomenological 

approach has been adopted. Briefly, phenomenology focuses on human experiences (Gallagher, 

2012, p. 7-8). It actually deals with those experiences from the point of view of the experiencer. 

Therefore, a researcher using this design collects the research data by means of interviews or 

observations. Recently, phenomenology has been adopted as a research design in many 

disciplines. It is useful to keep in mind that due to the nature of this design, in phenomenological 

researches, the research participants are usually few and determined purposefully (Connelly, 

2010, p. 127). 

The Participants 

In any research it is best to include all the population. However, because of research costs 

or the time available, this is, most of the time, impossible. Thus, researchers take samples to 

represent the population (Acharya et al., 2013, p. 330). Sampling is a really important and 

complex issue as far as qualitative researches are concerned, since it has a great effect on the 

quality and the results (Coyne, 1997, p. 623). But, due to the nature of qualitative researches, there 

is always controversy about their findings. Therefore, the insights, observations and conceptual 

capacities of the researcher gains high importance (Patton, 1999, p. 1190).  

In this research, the purposeful sampling, the most commonly used non-probability 

sampling method (Acharya et al. 2013, p. 332), has been adopted. The philosophy behind the 

purposeful sampling method is either the selection of the information rich cases or the 

accessibility options. In other words, the researcher decides who is suitable, who has the most 

information about the topic being studied or who is easily accessible (Suri, 2011, p. 66). In spite 

of all the controversy about qualitative researches, Patton (1990) puts forward that purposeful 

sampling is the heart of qualitative studies which require in-debt analysis on small samples 

selected purposefully (Coyne, 1997, p. 627). However, the most important drawback for the 

purposeful sampling is that they cannot be generalized (Acharya, 2013, p. 332).  

The participants of this research are 41 university students studying in different 

universities in Konya. Since it is out of the question to gather data from all foreign university 

students in Konya, the researcher adopted both information rich cases and the accessibility 

opportunities in order to be able to complete the research in the available time. Figures 1, 2, 3 and 

4 below show the demographic distribution of the participants. In all the figures, the numbers in 

parentheses show the frequencies.  

Figure 1: Participants according to the continents they come from 
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It is clear from Figure 1 that most of the participants come from Asian countries (f=35). 

It is followed by Africans (f=5) and Europeans (f=1) respectively. Figure 2 below shows the 

participants’ country of origin. 

Figure 2: Participants’ country of origin 

 

Considering participants’ country of origin it is clear that Syrians constitute most of the 

participants (f=15). They are followed by Kirghizs (f=5), Turkmenistanis (f=5), Iraqis (f= 2), 

Afghanis (f=2), and Kazakhstanis (f=2) respectively. Participants from other countries of origin 

are one participant from each of the remaining 10 different countries. Figure 3 below shows the 

distributions of participants according to their gender. 

Figure 3: Participants according to gender 
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Depending on Figure 3 above, it can easily be concluded that the participants of the 

research are homogenous according to their gender distribution. This homogenous distribution is 

thought to be important in order to make objective inferences. Figure 4 below shows the 

distribution of participants according to their age. 

Figure 4: Participants according to age 

 

Considering the graduation age from bachelor’s degree in Turkey and the age distribution 

of participants, it can be inferred that most of the participants are undergraduate students and few 

of them are graduate or postgraduate students. 

Data Collection 

Data collection has been carried out by means of Google Forms through an unstructured 

interview form. The participants have been asked to write their opinions to the questions below: 

What are some advantages of studying in Turkey? 

What are some disadvantages of studying in Turkey? 

Collecting data by means of unstructured online forms may be a limitation of this research 

since there were many irrelevant answers which had nothing to do with the research questions. 

Data Analysis 

Deciding on the appropriate analysis is of high importance both in qualitative and 

quantitative studies. In this research, in the analysis of data, the qualitative content analysis, which 

is widely used in the analysis of qualitative data in many disciplines, has been used. The content 

analysis is one of the various methods used in the analysis of textual data (Hsieh & Shannon, 

2005, p. 1278). It is a kind of categorization (Dixon-Woods et al., 2005, p. 49) allowing the 

researcher to group words or phrases into fewer categories. The idea behind is that when classified 

into fewer categories, it is easier to understand the gist of the textual content. In order to create 

the themes and categories, the researcher used Maxqda 2020, a computer software used in the 

analysis of qualitative data. The purpose of creating themes and categories in content analysis is 

to create a conceptual map. This map allows the reader to visualize the data in his/her mind (Elo 

& Kyngäs, 2008, p. 108). Therefore, in the analysis of data, participant answers to the research 

questions have been reviewed, similar expressions have been grouped; finally, the themes and 

categories have emerged. 

In qualitative studies, due to the subjective nature (Potter & Levie-Donnerstein, 1999, p. 

260) of the content analysis, and its being dependent on interpretation, the reliability issues are 

highly important. There are a couple of ways to ensure reliability in qualitative researches. One 

of them is providing clear and understandable in-text data presentation and direct in-text 

quotations (Alhojailan, 2012, p. 39-42). In addition to direct in-text quotations, Miles and 

Huberman’s inter-rater agreement model has also been adopted. It can be defined as a kind of 

consistency between different raters. It is expected that the agreement should be above 90% using 

Reliability = Number of Agreements / Number of Agreements + Number of Disagreements 

formula (DeCuir-Gunby et al., 2011, p. 149). With this purpose in mind, the researcher asked an 
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expert for help to match the codings with the conceptual categories. As a result, the inter-rater 

agreement has come out to be 91%. 

3. FINDINGS 

In this part of the study, since this is a qualitative research, the findings are presented in 

figures. Figure 5 below shows the code map for the advantages of being a foreign student in 

Turkey. 

Figure 5: Advantages of Being a Foreign Student in Turkey 

 

According to Figure 5 above, depending on the research data, the advantages of being a 

foreign student in Turkey have been grouped into eight categories. These categories are 

opportunities (f=57), the level of development (f=24), positive relations (f=11), social relations 

(f=10), natural beauties (f=8), social state order (f=4), liberties (f=4) and cultural affinities (f=4) 

respectively. Moreover, the opportunities category has four sub-categories called commercial 

opportunities, educational opportunities, economic opportunities and a country of opportunities. 

In the commercial opportunities category, about being a foreign student in Turkey, 

students state that “Due to the fact that I can speak a couple of foreign languages, I have lots of 

job opportunities.” Another participant thinks that “I can work as a simultaneous translator since 

I am multilingual.” “Commercial opportunities are Turkey’s strength.” “I want to create 

commercial bridges between Turkey and my country”. Due to the importance of export trade for 

countries, in this category, the participants emphasize the fact that being a multilingual person 

will offer them lots of job opportunities in Turkey. Therefore, they mostly have the opinion that 

they can easily be employed in export companies. 

Considering some participant opinions about the advantages of being a foreign student in 

Turkey, in educational opportunities category, some of the participants state that “Turkey offers 

better educational opportunities than my country”. “Turkey has better universities than my 

country”. “Turkey has high quality campuses surrounded by modern technology”. It seems that 

foreign students are usually happy with the educational opportunities Turkey offers them. Their 

opinions also give us some idea about the level of education their home countries offer. However, 

before making inferences, it is helpful to bear in mind the participants’ country of origin. 

Moreover, it is thought that migration is mostly from rural to urban when associated with 

education (Preston, 1987, p. 191). Therefore, it may be inferred that participants generally come 

from rural areas of their homeland. 

In the economic opportunities category, foreign students think that “Turkey is less 

expensive than other countries”. “I am interested in unmanned aerial vehicles. Turkey is one of 

the leading countries in this field. So, I think I will gain a good experience by studying and 

working in Turkey”. Some students find Turkey less expensive than their homeland. This is 
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probably because of the difference between the exchange rates. Some others want to take the 

advantage of promising future technologies Turkey is good at.  

In the level of development category, the participants state that “Istanbul is the center of 

the World”. “Considering my homeland Turkey is more developed”. “Turkey is a safe country”. 

Participant opinions on this category reflect that foreign students are happy with public 

transportation, health services, social security services, educational services and the living 

conditions in general. Again, this result may stem from the participants’ countries of origin. If 

most of the participants were Europeans or Americans, maybe there would not be such a category. 

In positive relations category, participants have the opinion that “Turkish people are 

tolerant”. “Turkish people are kind”. “Turkish people are good-humored”. People are social 

beings. They live in a society. It is very hard for a person living alone to be happy. Thus, people 

should be in harmony with the people around. They should create good relationships or make 

friends for their own sake. Student opinions in this category reflect their experiences with the 

local people. Depending on the participant opinions, it is possible to conclude that the participants 

usually have positive experiences with the local or Turkish people around. 

In social relations category, the participants state that “I come across people from other 

countries and nationalities, which improves me a lot.” “I met new people and learnt about new 

civilizations.” It can be inferred from the participant statements in this category that they are of 

the opinion that studying in Turkey offers them an opportunity to make new friends and learn 

about a new culture. Actually, this is an opportunity living in a foreign country offers. 

In the natural beauties category, the participants state that “Turkey is a very beautiful 

country to travel”. “Turkey has a breathtaking nature”. Turkey is surrounded by seas, and has 

three different climates. Moreover, one can experience four different seasons throughout the year. 

One can experience the beauties of all the tree climates and the four seasons. It is also called the 

cradle of civilizations. It has many cultural heritages and natural beauties. It can be inferred 

that the participants that can visit those heritages and see those natural beauties enjoy studying in 

Turkey more. 

In the social state order category, the participants emphasize some of the services that 

form the basis of being a social state like the health services, the retirement system and the social 

assistance. Although more participant answers are required to make some sound inferences, 

considering the countries and continents the participants come from and their statements, it can 

be inferred that Turkey has a more developed social state order than some of the participants’ own 

countries. 

In the liberties category the participants state that “We can worship without facing any 

difficulties”. “We can freely take part in non-governmental organizations”. In this category the 

participants highlight some liberties Turkey has. Turkey is a democratic country and puts special 

emphasis on liberties. Moreover, Turkey is a country that takes religious sensitivities into account. 

Therefore, everyone can freely practice their religious rituals and freely use the rights granted to 

them within the framework of the laws. 

In the cultural affinities category, the participants highlight that “Turkey is similar to my 

country”. “Our cultures are similar”. Some participants feel that Turkey and their home country 

have some similarities. When people live abroad, even if it is for a short period of time, it takes 

some time to adapt to the culture. Because eating habits are different, the way people treat each 

other is different, and so on. However, the similarities between cultures are expected to make the 

adaptation period easier. In addition, it helps foreigners to adapt to the culture in a shorter period 

of time. The Figure 6 below shows the code map for the disadvantages of being a foreign student 

in Turkey.  
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Figure 6: Disadvantages of Being a Foreign Student in Turkey 

 

According to Figure 6 above, depending on the research data, the disadvantages of being 

a foreign student in Turkey have been grouped into three categories. These categories are no cons 

(f=29), deteriorating conditions (f=25), and discrimination (f=19) respectively. Moreover, the 

deteriorating conditions category has five sub-categories called economic conditions, legal 

processes, living conditions, job opportunities and educational opportunities. 

Regarding the disadvantages of being a foreign student in Turkey, of 41 students, 29 

students state that there are no disadvantages. Some of the statements are “Not now.” “There are 

no disadvantages” etc. The reasons for such answers may stem from the fact that students feel 

happy and attend their classes as long as they do not run out of their money or they get their 

scholarships.   

Considering the discrimination category some students state that “Recently, I feel 

alienated and excluded”. “I sometimes come across people who do not like foreigners”. Due to 

some political and social disturbances, Turkey gets refugees from neighboring countries, and 

sometimes some of those refugees cause problems in society, for instance in education and health 

services, in social assistance, in work environment and so on. In turn, those problems may lead 

the local people to have negative feelings towards some foreigners or nationalities. It is thought 

that that’s why some of the students feel alienated. 

As far as the deteriorating conditions category is concerned, the legal processes, the living 

conditions, and educational opportunities sub-categories do not have enough frequencies to make 

objective inferences. To give some examples from these categories “Although we come from 

Turkic states, we are considered as foreigners. Getting residence and citizenship is easier for 

people from other countries; however, it is more difficult for us.” “It is difficult to get a resident 

permission.” “No possibilities of getting a job.” As already mentioned since these categories do 

not have enough frequencies it is not possible to make sound inferences. 

In the job opportunities sub-category of the deteriorating conditions category, some 

students think that finding a job is getting difficult day by day. Some participant answers are; 

“There is no job opportunity”. “Unemployment”. The researcher has no idea about the department 

the participants study at. It is useful to bear in mind the fact that while graduates of some 

departments find a job easily, some others may not find a job in a short time. Therefore such 

answers may belong to the participants of which graduates may have a hard time to find a job.  

On the other hand, the economic conditions subcategory of the deteriorating conditions 

category has some student statements such as “The inflation”, “The economic crisis” and so on. 

Student statements on this category mainly focus on the increasing cost of living. As everybody 

else, the students feel the pressure of inflation. The Covid-19 pandemic has brought many 

uncertainties with it. Since the chain of supply broke, the production of some goods was 
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interrupted. Some factories closed down. Some people lost their jobs. Some people lost their 

families. The cost of production increased in almost every sector. The exchange rates fluctuated 

dramatically. However, unfortunately, salaries or incomes have not increased at the same rate as 

inflation. That’s why the participants feel the effects of inflation and, in turn, naturally complain 

about it. 

4. CONCLUSION & DISCUSSION 

The participants of this qualitative study are 41 students from 16 different countries 

studying in various universities in downtown Konya. Considering the demographic distribution 

of the participants, it is obvious that the majority of them are Asians. Therefore, first of all, while 

making inferences it is useful to keep in mind the participants’ country of origin. 

The demographic distribution is almost equal considering their gender. On the other hand, 

the majority of the participants are between 19-23 years old. Taking the graduation age from a 

bachelor’s degree into account, it can be concluded that they are mostly undergraduate students. 

The participants have been asked to describe the advantages and disadvantages of being 

a foreign student in Turkey. These are the themes of this research. Depending on the participant 

answers, eight categories called the level of development, positive relations, social relations, 

natural beauties, social state order, liberties, cultural affinities and opportunities on the theme of 

advantages; and three categories called no cons, deteriorating conditions and discrimination on 

the theme of disadvantages have emerged. 

Qualitative studies are very different from quantitative ones. When doing quantitative 

studies the researcher has to determine the number of participants s/he needs for his/her research. 

However, qualitative studies do not have an exact number of participants to reach, and the number 

of participants is usually small. That’s why; it is thought that generalizability of qualitative studies 

is controversial (Carminati, 2018). Nevertheless, the readers ought to be aware of the fact that the 

goal of a qualitative research is to get a deeper understanding of the phenomena rather than 

making generalizations (Gheondea-Eladi, 2014) due to the fact that some studies may not allow 

making generalizations. What is more, in qualitative studies the participant answers to the 

research questions may change depending on their current mood as well. 

Considering the themes and categories created in the research, it is obvious that the 

participants reflect their experiences in Turkey. In other words, if they have positive experiences, 

they make positive statements; on the other hand, if they have negative experiences, they make 

negative statements. Considering the advantages of being a foreign student in Turkey, the 

categories created on this theme are mostly related with the level of development, positive 

relations and social relations. Taking the participants’ country of origin into account, it is clear 

that they compare the benefits of living in Turkey to living in their home countries. 

Anatolia has hosted lots of civilizations since the dawn of mankind, and naturally, it has 

been influenced by their cultures and traditions, as well. In Turkish culture, respect and tolerance 

for guests are considered important. Also, special rooms reserved for guests reflect the hospitality 

of Turkish people (Toprak, 2019, p. 75-76). Some authors even suggest that hospitality is 

identified with Turkish people (Altunbay, 2016, 359). The positive relations category created on 

the theme of advantages, actually, focuses on Turkish hospitality. 

The level of development category is also important. Since most of the participants are 

from Asian countries, they find Turkey more developed than their homeland. It is also especially 

useful to bear in mind the fact that a considerable number of participants are Syrians who are 

deeply affected by war, and it is known that most of the time victims of wars migrate into the 

neighboring countries (Luchtenberg, 2004, p.3), which is most probably the primary reason why 

most of the participants are Syrians.  
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On the other hand, the theme of disadvantages consists of three main categories, each of 

them is really important to draw conclusions. The majority of the participants state that there are 

no cons. It is possible to integrate this category into the advantages theme. Because, if there is no 

disadvantage from something, it can be considered as an advantage. However, the researcher 

thinks that they are the reluctant participants.  That’s why they think that there are no cons. 

Therefore, the researcher has not integrated this category into the theme of advantages. 

Meanwhile, in survey researches or while gathering data from people through interviews or other 

methods, it is difficult to persuade them to participate in the research, but when it comes to 

foreigners it is even more difficult. 

When it comes to the deteriorating conditions, students mostly complain about the 

economic conditions. The Covid-19 pandemic has brought along a global financial crisis. During 

the pandemic and aftermath, the rate of unemployment increased, the chain of supply broke, there 

were abnormal fluctuations in commodities and the exchange rates, the cost of production 

dramatically increased, there were shortages in some raw materials as well as products and so on. 

As a result of all these conditions the rate of inflation increased nearly all over the world. There 

was no stability in prices. In turn, the purchasing power of money decreased considerably. Under 

such circumstances, just as the local people, the foreign students studying in Turkey felt the effects 

of inflation, too. 

The last but not least, maybe the most important category on the theme of disadvantages 

is the discrimination. Discrimination can be called as treating people differently just because of 

their race, gender, religion, skin color, language, belonging to a social group, living standards etc. 

(Heckman, 1998, p. 102). Discrimination, a kind of arrogance, is both socially and morally 

unacceptable. However, let’s make things clearer. The number of immigrants is increasing in 

some neighborhoods and cities, and they prefer to live in those areas because of low rents, the 

large number of people from the same country or nationality, having a large number of 

acquaintances in those neighborhoods and cities and so on. As a result, large numbers of people 

living in the same neighborhood makes it difficult to adapt to Turkish culture. Increasing social 

disturbances, from time to time in those areas, needless to say, upsets or irritates the local people. 

Even if the participants of this research have nothing to do with those people causing disturbances 

in some areas they feel discriminated. That’s why; the participants call this situation 

discrimination. 

Depending on the research findings, the following recommendations can be made: 

The research topic can be studied with a larger number of participants using either the 

qualitative or the quantitative method. 

The reasons for the disadvantages can be studied. 

It is helpful to have a similar number of participants from different countries. In other 

words it would be helpful to bear in mind the representability issues. 
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Abstract 
Students of every country are considered the main factors of development and the actual 

stimulators of constructive changes; therefore, the present study was conducted to investigate the 

relationship between spirituality and religious adherence with the desire to immigrate among the students 

of Mohaghegh Ardabili University. The conducted study made use of descriptive and correlational 

methods. The statistical population comprised all male and female students of Mohaghegh Ardabili 

University in the academic year 2021-2022. A body of 300 students was selected using the available 

sampling method and responded to the immigration tendency questionnaire of Jan Alizadeh et al. (2014), 

the spirituality questionnaire of Parsian and Doninig (2009), and the religious adherence questionnaire of 

Jan Zoregi (2009). In order to analyze the data, the study made use of Pearson's correlation test and 

simultaneous regression analysis through SPSS statistical software version 21. The results depicted that the 

tendency toward immigration in students has a negative and significant relationship with spirituality and 

religious adherence (P<0.05), where spirituality and religious adherence predict 62% of the variance of 

students' tendency to immigrate (P<0.01). Considering the role of spirituality and religious adherence in 

the desire to immigrate, this tendency toward immigration can be reduced by raising awareness and 

applying measures to empower students in these areas. 

Keywords: İmmigration, Spirituality, Religion, Student 

 

MOHAGHEGH ARDABILI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 

MANEVİYAT VE DİNİ BAĞLILIĞIN ÜLKEDEN GÖÇ ETME EĞİLİMİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Özet 
Göç etme eğilimi, son yıllarda göç literatüründe en çok ilgi çeken konulardan biridir. Bu terimin 

tanımına göre, göç etmeyi kalmaya tercih eden kişi göç etme eğilimindedir. Gençler, son dönemdeki 

uluslararası göç akımlarında önemli bir paya sahip ve bu süreçte birçok fırsat ve zorlukla karşılaşmaktadır. 

Bu yüzden, çalışmamız maneviyat ve dini bağlılık ile ülkeden göç etme isteği arasındaki ilişkiyi 

Mohaghegh Ardabili Üniversitesi öğrencileri üzerinde incelenmiştir. Bu çalışmada yöntem olarak 

korelasyon kullanılmıştır. İstatistiksel evren, 2021-2022 akademik yılında Iran Mohaghegh Ardabili 

Üniversitesi'ndeki tüm erkek ve kız öğrencileri içermektedir. Toplam 300 öğrenci kolayda örnekleme 

yöntemiyle seçilmiştir. Jan Alizadeh ve diğerleri (2014) Göç etme isteği anketi, Parsian ve Dunning (2009) 

Maneviyat Anketi ve Jan Bozorgi (2009) Dini Bağlılık Anketi'ni yanıtlamıştır. Veriler SPSS 21 kullanılarak 

Pearson korelasyon ve regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerde göç etme eğiliminin 

maneviyat ve dini bağlılık ile negatif ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu (P<0.05). Maneviyat ve dini bağlılığın 

öğrencilerin göç etme eğilimindeki varyansın %62'sini açıkladığını göstermiştir. (p <0.01). Sonuçlar, 

maneviyat ve dini bağlılığın öğrencilerin ülkeden göç etme eğiliminde negatif ve önemli bir role sahip 

olduğunu göstermiştir; başka bir deyişle, insanlar maneviyat ve dini bağlılıktan ne kadar çok 

faydalanırlarsa, göç etme isteği o kadar az  olmaktadırlar. Bu bulgu, Zare ve Hashemi (2016), Fallahi (2016) 

ve Maro ve Kalkovsky'nin (2020) sonuçlarıyla uyumludur. Dolayısıyla, maneviyatçılığın ve dini bağlılığın 

göç etme eğilimindeki rolü göz önünde bulundurulduğunda, bu alanlarda farkındalık yaratarak ve onları 

güçlendirecek önlemler alarak öğrencilerdeki göç etme eğilimini azaltmak mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Maneviyat, Din, Öğrenci 

INTRODUCTION 

The desire to immigrate is one of the numerous issues that has attracted much attention 

in the immigration literature in recent years. In the definition of this term, the one who prefers 

immigration to staying has a tendency toward immigration. Also, this tendency can affect the 

allocation of resources in various ways (Carling and Collins, 2017). More than 3% of the world's 

population does not live in the country where they were born. Young people significantly 

contribute to recent international migrations and face many opportunities and challenges in this 

process (UNICEF, 2014). 
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In examining the effect of educational, social, and cultural factors on the desire to 

immigrate among Tehran University students, the results revealed that the cultural-social 

alienation and age variables had a positive and significant correlation and satisfaction with the 

educational system variable had a negative and significant relationship with the desire to 

immigrate (Hakimzadeh et al., 2013). Research studies confirm a significant relationship between 

types of religiosities and the tendency to emigrate from the country (Zare and Hashemi, 2016). 

Therefore, spiritualism and religious adherence can be considered concerning students' desire to 

emigrate from the country. In fact, religion and spirituality are among the most important cultural 

factors that give structure and meaning to values, behaviors, and human experiences (Espinoza 

Rangel, 2013). 

Pargament (1997), one of the prominent researchers in the field of religion and 

spirituality, defines spirituality as a multidimensional space in which anyone can find a place. 

Drescher et al. (2004) believe that spirituality means understanding and experiencing one's 

connection to something beyond the self. Religion is also a complex structure regarding its 

components and psychological effects (Akas et al., 2009) and has various functions. It also affects 

people's identities differently (Norrander and Wilcox, 2008). Fallahi's research (2016) depicted 

that the tendency to migrate was less among Olympiad students with stronger family affiliation, 

national identity, and adherence to values, including religious beliefs. 

Marrow and Klekowski (2020) showed that factors such as age, gender, place of 

residence, race, political ideology and sense of belonging, cultural capital, financial capital, and 

social capital affect the desire to migrate. The results of Roman et al.'s research (2020) also 

revealed a significant relationship between religious beliefs and the level of desire of young 

people to migrate. Mayer et al. (2022) clarified that spiritual needs could mediate the relationship 

between ineffective evaluation and immigrants' well-being. Also, the results showed that negative 

religious coping could mediate the relationship between immigrants' spiritual needs and well-

being. 

Considering that the students of each country are considered the main factor of 

development and the real driver of constructive changes, they outline the society's main path and 

actual movement. Hence, non-scientific planning for this group provides the ground for disrupting 

the prosperity and development of the country. On the other hand, one of the critical 

characteristics of Iranian society is its faith and belief in religion; so almost all scientific 

researches about religion in Iran emphasize this point. 

The research has also been conducted on how spiritual and religious the students are and 

pinpointed a high level of religious adherence in them. Therefore, the present study was conducted 

to investigate the relationship between spirituality and religious adherence with the desire to 

emigrate from the country among the students of Mohaghegh Ardabili University. 

METHOD 

The utilized method in this study was descriptive and correlational. The statistical 

population comprised all male and female students of Mohaghegh Ardabili University in the 

academic year 2021-2022. A number of 300 students were selected using the available sampling 

method and responded to the migration tendency questionnaire of Jan Alizadeh et al. (2014), the 

spirituality questionnaire of Parsian and Dunninig (2009), and the religious adherence 

questionnaire of Janbozoregi (2009). Research materials 

Questionnaire of students' tendency to migrate: This questionnaire was compiled by 

Janalizadeh et al. (2014) to measure the degree of students' tendency to migrate. The scale is a 

five-point Likert spectrum from 0 (never) to 4 (always) and includes 18 items. In this scale, the 

minimum propensity score to migrate is 0, and the maximum is 56. Obtaining a higher score 

means a greater tendency to migrate. Its validity and reliability have been confirmed in previous 

researches. Cronbach's alpha coefficient for the overall score was estimated at 0.84. 
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Spirituality Questionnaire: This questionnaire was created by Parsian and Dunninig 

(2009) to measure the importance of spirituality in people's lives and evaluate its various 

dimensions. This tool is a 29-question self-report questionnaire, and each question is scored on a 

Likert scale from 1 to 4. This questionnaire has four subscales, including self-awareness (10 

questions), the importance of spiritual beliefs in life (4 questions), spiritual activities (6 

questions), and spiritual needs (9 questions). Pasian and Dunninig (2009) obtained the overall 

alpha coefficient of the questionnaire at 0.94 and the alpha coefficient of the subscales between 

0.80 and 0.91. They indicate the overall internal consistency of the questionnaire. Also, the 

authors' factor analysis has shown the appropriate construct validity of this questionnaire. In the 

research of Aminaei et al. (2015), Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the reliability 

of the spirituality questionnaire. Its values for self-awareness, the importance of spiritual beliefs, 

spiritual activity, and spiritual need were 0.84, 0.90, 0.77, and 82. 0 and 0.90 was obtained for the 

whole scale. The construct validity coefficient of this questionnaire was investigated and verified 

using confirmatory factor analysis. 

Religious Adherence Questionnaire: This questionnaire was designed by Janbozorgi 

(2009) and has 60 items that are scored using a four-point Likert scale (1=completely disagree to 

4=completely agree). The score of this tool is obtained with the total score of the items, so the 

range of scores is between 60 and 240, and a higher score means more religious adherence. 

Janbozorgi (2009) reported the concurrent validity of the tool with the Allport and Ross religious 

orientation questionnaire and its reliability with Cronbach's alpha method of 0.82. The present 

study calculated reliability using Cronbach's alpha method of 0.79. 

The data were analyzed using Pearson's correlation test and simultaneous regression 

analysis through SPSS version 21 statistical software. 

FINDINGS 

The statistical sample studied included 300 students with an average age of 22.64 ± 3.53 years, 

who were in the age range of 19 to 28 years. Among the sample. 174 people were women, and 

126 were men. In terms of education, 123 people (41%) were at bachelor's level, 96 people (32%) 

were masters, and 80 people (27%) were at the Ph.D. level. 185 people (62%) were single, and 

115 people (38%) were married. Table 1 shows the mean, standard deviation, and correlation 

matrix of research variables. 

1. - The Statistical Average of Scores and The Correlation Matrix of Students' Tendency to 

Migrate, Spiritualism, and Religious Adherence 

7 6 5 4 3 2 1 SD ± Mean Variables 

      1 71 /13 ± 38 /82  1.  spiritualism 

     1 52 /0 *  13 /14 ± 62 /32  2. Self-awareness 

    1 42 /0 *  36 /0 **  21 /15 ± 39 /11  3. The importance of 

spiritual beliefs 

   1 16 /0 *  32 /0 **  54 /0 **  12 /11 ± 12 /18  4. Spiritual activity 

  1 71 /0 **  34 /0 **  62 /0 **  58 /0 **  14 /13±22 /28  5. Spiritual need 

 1 48 /0 *  45 /0 *  71 /0 **  64 /0 *  54 /0 **  18 /11±56 /116  6. Religious 

adherence 
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1 71 /0 - **  51 /0 -  *  45 /0 -  *  38 /0 -  *  43 /0 -  *  64 /0 -  **  22 /14±16 /38  7. Tendency to 

migration 

05/0 P*<      01/0  P**< 

The tendency of students to migrate had a negative and significant relationship with spiritualism 

and religious adherence (P < 0.01). 

In order to explain the contribution of spirituality and religious adherence in predicting the 

tendency of students to migrate, simultaneous regression analysis was used, the results of which 

are given below. Before performing the regression analysis, a preliminary analysis was performed 

to check the regression assumptions. The obtained values for Tolerance and VIF indicated that 

the collinearity assumption was not violated. Because the Tolerance value of all variables is more 

than 0.1 and the VIF value of variables is less than 10. Also, the Durbin-Watson test was used to 

check the independence of the errors, which showed that the errors were independent. 

Tablo 2. The Results of Regression Analysis of The Tendency of Students to Migrate Based on 

Spirituality and Religious Adherence 

T(P) Beta B Se Sig F R2 Predictor 

Variables 

 Criterion 

Variable 

    0/000 223/154  621/0   

 

 

12 /2 -  

(004/0 )  

-0/110 03 /1 -  0/013    spiritualism 

 T
en

d
en

cy
 to

 

im
m

ig
ratio

n
 

am
o
n

g
 

stu
d

en
ts 

85 /3 -  

(008/0 )  

-0/176 44 /1 -  0/019    Religious 

adherence 

 

Based on Table 2, the results of the multiple regression analysis in predicting the tendency to 

migrate were based on spirituality and religious adherence. It is noted that the predictor variables 

predict 62% of the variance of the students' tendency to migrate scores, which is 154/223. F= is 

significant at P>0.01 level. 

DISCUSSION  

The current study investigated the relationship between spiritualism and religious 

adherence with the desire to emigrate from the country among the students of Mohaghegh 

Ardabili University. The results showed that spirituality and religious adherence have a negative 

and significant role in students' desire to emigrate. In other words, the more people benefit from 

spirituality and religious adherence, the less they tend to migrate. 

This finding is in line with the results of Zare and Hashemi (2016), Fallahi (2016), and 

Marow and Klekowsky (2020). Roman et al.'s research (2020) showed a significant relationship 

between religious beliefs and young people's desire to migrate. In order to explain the gained 

results, it can be said that the desire to migrate is the primary determinant of actual migration 

(Van Dalen et al., 2005). On the other hand, this desire to migrate was influenced by various 

factors. Spirituality and adherence to religious beliefs have always been considered controlling 

variables of emotional and cognitive factors and have a positive and significant effect on life 

satisfaction, psychological well-being, and lifestyle (Maselko and Kubzansky, 2006). At a higher 

level of spirituality and religious adherence, people try to solve their problems in a problem-
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solving way and with social support. Therefore, the desire to migrate as a solution to escape from 

problems will receive less attention. 

Considering the depicted results, one factor that can prevent student migration is 

strengthening one's views on national identity and adherence to traditions and values. Fertilizing 

beliefs (such as interest in the homeland, religiosity, pride in being Muslim and being Iranian, 

interest in traditions, beliefs, etc.) in these people can reduce their tendency to migrate because, 

inside the country, more attention is paid to these beliefs than outside the country. 

Fathers and mothers play an important role in raising, maintaining, and flourishing their 

children's talents and abilities in different educational stages. They need to pay attention to their 

children with deeper family ties, more attachment to the country, and remind them of their true 

identity and religious and national values. In addition, they should pay attention to the children's 

abilities in science and personality to create positive energy in them to get the desired results. 

Therefore, considering the role of spirituality and religious adherence in the desire to 

migrate, it is possible to reduce the desire to migrate by raising awareness and applying measures 

to empower students in these areas. 

This research is limited to the students of Mohaghegh Ardabili University, so caution 

should be observed in generalizing the results. This research was carried out by correlational 

method, which made it impossible to explain the cause-and-effect relationship. Therefore, utmost 

care must be employed to interpret the results. The other issue is that this research was only done 

quantitatively. If a change in the research objectives made it possible to use qualitative methods 

such as in-depth and semi-structured interviews, more complete results would be obtained. 

Therefore, it is suggested that this research be done in other regions of the country and on 

more samples. Also, according to the research findings, it is suggested that the results of this 

research be used in universities to reduce the students' motivation to migrate. It is also suggested 

that courses be implemented as educational workshops in universities to improve spirituality and 

religious adherence. 
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 Abstract 

 Sounds are persistent in the built environment and affect the aesthetics experience of its 

visual qualities. Both outdoor and indoor spaces have different levels of sonic effects that need to be 

examined to arrive at better aesthetical qualities. Students of interior design spends long time working in 

their studios and normally listen to music during their work. There is a need to investigate the effect of 

music on students’ appreciation of the interior design aesthetics of their studios and how it can be used to 

support interior design education. This research studied the effect of music on interior design students’ 

appreciation of the aesthetics of their studio. The students were asked to evaluate several aesthetics qualities 

of their design studio while they listened to different types of music. It was found that the different music 

types affected differently the students’ aesthetical appreciation of the studio’s interior design. This 

highlights the need to give more attention to both music and the interior design of the studio to establishing 

for more creative design education. 

Keywords: Aesthetics, music, appreciation, design, students. 

TASARIM STÜDYOSUNUN MÜZİK VE İÇ ESTETİĞİNİN TAKDİRİ 

Özet 

Sesler yapılı çevrede kalıcıdır ve görsel niteliklerinin estetik deneyimini etkilemektedir. Hem dış 

hem de iç mekanlar, daha iyi estetik niteliklere ulaşmak için incelenmesi gereken farklı seviyelerdeki ses 

efektlerine sahiptir. İç mimarlık öğrencileri, stüdyolarında uzun süre çalışıp genellikle çalışmaları sırasında 

müzik dinlemektedirler. Müziğin öğrencilerin stüdyolarının iç tasarım estetiğini takdir etmeleri üzerindeki 

etkisinin ve iç tasarım eğitimini desteklemek için nasıl kullanılabileceğinin araştırılmasına ihtiyaç vardır. 

Bu araştırma, müziğin iç tasarım öğrencilerinin stüdyolarının estetiğini takdir etmeleri üzerindeki etkisini 

incelemektedir. Öğrencilerden farklı müzik türlerini dinlerken tasarım stüdyolarının çeşitli estetik 

özelliklerini değerlendirmeleri istendi. Farklı müzik türlerinin öğrencilerin stüdyonun iç tasarımına yönelik 

estetik beğenilerini farklı şekilde etkilediği bulunmuştur. Bu çalışma, daha yaratıcı tasarım eğitimi için 

stüdyonun hem müziğe hem de iç tasarımına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Estetik, müzik, takdir, tasarım, öğrenciler. 

1. INTRODUCTION  

Our built environments are crowded with a wide range of persistent sounds that 

intrude into our worlds without permission or excuses. We do not have earlids. These sounds 

affect our comfort, mood, and concentration. (1) While the concern is always directed to the 

visual qualities of the built environment, sonic qualities always appear as influential and 

important that cannot be neglected or bypassed. They affect the way how these visual qualities 

are perceived and appreciated. Few studies dealt with the relationship between the sonic 

environment and the aesthetical qualities of the built environment. (1) Music plays an 

important role in this regard with its strong relationship with the built space. It is believed that 

music is a production of the culture of space. (2) Music has many similarities with architecture. 

Some thinkers and philosophers even think that music is flowing architecture. It has been 

found that human emotions are affected by environmental sounds especially music which 

strongly affect motivation, arousal, and pleasure. (3) With this interaction between music 

audio qualities and architecture visual qualities music can be an important tool affecting 

people’s appreciation of the visual qualities of architecture. The relationship between 

architecture and music has been the subject of many studies and research for a long time. (4) 

mailto:amohammed@antalya.edu.tr
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Students of architecture and interior design are among the first groups that use music during 

their work, especially in design. It is believed that such music affects the visual design 

creativity of the students. Some even went further and proposed that music can be used as an 

inspiration for architectural design concepts and ideas. (5) The creativity of design students is 

strongly affected by the environment of the design studio. This includes the physical 

environment including the interior design of the studio. Music is considered an influential 

sonic factor in the design studio used for mood and creativity enhancement or as background 

music for students’ presentations. Many studies dealt with how the relationship between 

architecture and music can enhance architectural design education. (6) It has been found that 

music affects the students’ appreciation of the aesthetics of architectural design projects. (7) 

It is also argued that music has been used by many architects as a form-generating tool. (8) 

Although it is agreed upon that music can be used as a useful tool in design education (9), no 

studies have been conducted to study the relationship between music and the design process. 

(10) Nor there are studies on the effect of music on the students’ aesthetical appreciation of 

the interior design of the studio. This is necessary to arrive at the best ways to provide the 

ideal design studio environment that effectively support the creativity of design students. This 

research is an attempt to explore the relationship between music and the appreciation of 

interior design students for the interior aesthetics of their design studio. The study was 

conducted at the Department of Interior Architecture and Environmental Design, Faculty of 

Fine Arts and Architecture, Antalya Bilim University (ABU), Turkey. Students were asked to 

evaluate the aesthetics of several interior design elements of the studio while listening to 

different types of music. It was interesting to discover that the students provided different 

evaluations with the different types of music. Although the study was limited in both human 

and spatial scales, it highlights the role music plays in creating the creative aesthetical 

environment in design studios.   

Aesthetical Qualities and Principles in Music and Architecture  

Built environment and sonic environment are inseparable and we are immersed within 

both. (11) Music is the most important and influential sonic of our environment. Many believe or 

at least describe architecture as frozen music and music as flowing architecture. Or as Roy, 2005 

quotes that music is “an architecture of sound” and architecture is “petrified music”. (10) While 

architecture has visual design principles that control its aesthetical quality, music has audio design 

principles that control its sonic quality. There are similarities between these principles in terms of 

their applications to form the visual and audio aesthetical qualities in both. Numerous studies 

explored the similarities and differences between aesthetical qualities and principles in both music 

and architecture. Music sonic principles include among other principles Harmony, disharmony, 

rhythm, structure, form, rhythm, symmetry, and balance which are also used in architecture 

though in a different visual setting. (2) Imaah, 2004 mentioned composition, proportion, scale, 

rhythm, harmony, contrast, accent, and detailing. (10) At the same time, Rao, 2014 states that 

similarity in aesthetical values in music and architecture includes rhythm, texture, harmony, 

proportion, repetition, structure, balance, and articulation. (12) Kuloglu, 2015 lists design 

elements and principles. Design elements include points, lines, dimensions, shape, texture, and 

color. Design principles include repetition, order, hierarchy, harmony, balance, and unity. (9) She 

argues that these principles are also used in music in a way suitable to the composition of its audio 

form. Herron, 2020 referred to the principles of perspective, distance, height, balance, weight, 

density, and mas. (13) Olgen, 2020 studied the similarities between aesthetic qualities and 

principles in architecture and music and concluded that they include size, structure, organization, 

composition, proportion, scale, and model. (6)  

Music and The Aesthetics of The Interior Design of The Design Studio  

Understanding the effect of the interactive audio-visual environment of interior spaces on 

human emotions and behavior is crucial for the design of both interior space and the sonic 

environment. It is a new and interesting subject that is rarely considered.  Within the university 

space, these subject gains extra importance where the students’ life is of great concern for the 

university administration to provide the best education spaces. One of the interesting studies in 
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this field is that of Jiang and Ji (2021) on the effect of music on the emotions of university students 

within different interior design settings including visual quality and interior furniture. The study 

found that the different settings of both sound and spatial environments have a significant effect 

on students’ moods and emotions that affect their social interaction in indoor spaces. Music was 

found to have a considerable effect on the mood and emotions of the students that affected their 

social interactions. (3) As such, music has a considerable effect on the students’ appreciation of 

the visual qualities of interior spaces which means that it will be affecting the way students 

appreciate and evaluate these visual qualities. (10) Suitable music played in the background at a 

reasonable level increases creativity and has a positive effect on the visual design activities of the 

students including aesthetical appreciation. (6)     

Unfortunately, no studies have been found studying the relationship between music and 

the appreciation of the aesthetics of interior spaces nor studies have been found studying the effect 

of music on interior design students’ appreciation of interior aesthetics in general or the interior 

aesthetics of the design studio.   

Research Objectives  

This research has been among several attempts tried to. The research was conducted in 

different cultural, social, and educational settings in different countries. This research had two 

main objectives of this. First, to understand the aesthetic appreciation of architecture and interior 

design students. Second, to understand the relationship between music and students’ appreciation 

of the interior aesthetics of their design studio.  Such understanding is crucially needed to develop 

better visual design education tools and environments.   

2. RESEARCH METHODOLOGY 

The research was carried out at the Department of Interior Architecture and 

Environmental Design, ABU. A Pretest- Posttest Pre-experimental or quasi-experimental 

research was used to study the students’ aesthetical appreciation. (14) The limitation of time and 

resources did not allow for the use of more than one group of students.  

The students 

Students of the design course IAED3505 Detailing Studio were chosen to participate in 

the experiment because studio 5 was allocated to this course. The group included 13 female and 

5 male students. Female students included 9 students at level 4 and 4 students at level 5 while all 

male students were at level 4. The study did not consider the issue of maturation of the students 

during the experiment. The short period of the experiment will not witness significant changes in 

students’ attitudes according to time-based development. The researcher was aware of the 

problem of spontaneous remission during the experiment where the psychological condition and 

mood of the students might affect their appreciation. The limitations of the research did not allow 

to consideration of such experimental factors.     

The design studio 

Antalya Bilim University is a foundation university located in Dosemealti town in 

Antalya Metropolitan Region. The university campus has an administrative building, 2 

educational buildings, a food court with commercial services, a girls' dormitory, and several sports 

fields. Figure 1 shows the location of studio 5 at the entrance of Building Block A on the 

university campus. Design studios in ABU differ from each other in many aspects like color, 

shape, and location. studio V had served as a café before being transformed into a design studio 

for the Faculty of Fine Arts and Architecture. The studio has spacious rectangular space, and 

easily accessible at the south main entrance of Block A building and opens to the south with large 

windows. (Figure 2) Long dark gray curtains are used on southern and eastern windows to block 

annoying sunlight, especially in summer. (Figure 3) The interior walls have concrete plaster with 

off-white color and gray ceramic tile is used in the floor. The false-ceiling panels are white. 

(Figure 4) Working tables in the studio are all white with gray plastic chairs or beige stools. The 

arrangement of the tables and chairs changes according to the wishes of the students and 
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sometimes according to the directions of the teachers. Care was taken not to disturb this 

arrangement during the experiment.  

The questionnaire  

A Likert questionnaire was used with a scale from 1 to 5 where 1 is the lowest and 5 is 

the highest. The questionnaire was designed to measure the students’ appreciation for the interior 

design of the studio using the above-concluded variable. The questionnaire had the first part to 

register some basic information about the students like gender, study level, and whether they study 

aesthetics before. The experiment was conducted over a period of three weeks during the weekly 

design class of the course and in the same studio.  The interior design settings did not change 

during the time of the experiment, yet the same limitations of time and resources did not allow 

for the use of more than one studio to conduct the experiment. This was the only way to guarantee 

that all the same group of students will be available at the time of the experiment. The same group 

of students 

 

 

Figure 1. Master Plan of ABU 

 

 

Figure 2. Ground Plan of Block A showing location of studio 5 
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Figure 3. Interior view of studio 5 

 

Figure 4: interior view of studio 5 

 

was asked to evaluate the aesthetics of the interior of the studio during the time of the 

class. The experiment was conducted 3 times. First, students’ appreciation, which represented the 

dependent variable, was tested without any sonic effects, and this represented the pretest 

condition. Then the students’ appreciation was tested 2 times each time while they were listening 

to a different type of music which represented the independent variable. These 2 tests represented 

the post-test conditions. (15) The two pieces of music were chosen randomly without any study 

of preferences or any study of the history of the participating students listening to them or using 

them as a design drive during their project work. Even their titles of them were not disclosed to 

the student before the experiment.  

Aesthetics variables in interior design 

Interior design is all about the creation of the best functional and aesthetical settings of 

the interior space to provide comfort, satisfaction, pleasure, and productivity for its users. (13) 

Design elements in interior design are like those elements in architectural design and they include 

space, line, form, shape, pattern, light, color, scale, size, proportion, and texture. (16, 17, 18, 19, 

20) At the same time, design principles in interior design are not far from those in architecture 

and they include unity, balance, rhythm, scale and proportion, contrast, details, emphasis, and 

order. (18, 19, 21) Chechar, 2021 explains that balance in interior design includes: symmetrical 

balance, asymmetrical balance, and radial balance. She adds that rhythm includes repetition, 

progression, and transition. (21) Dodworth, and Anderson, 2015 add that order includes: Axis, 

Balance, Datum, Harmony, Unity variety, Rhythm, and Repetition. (19)  

Interior design has the same visual design and aesthetics principles and qualities 

and therefore has the same similarity with the aesthetics principles and qualities of music. 

(13) With such relationships and connections between interior design and music it is believed 

that each one of them enhances the ability to appreciate the aesthetics of the other. (2) 

Based on the above discussion and discussions with students of the research team and 

students of the test group it was concluded that not all the mentioned elements and principles of 

interior aesthetics can be examined in the studio. Some of the reasons behind this conclusion were 
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the ability and speed of test group students to understand them and to experience their appreciation 

during the experiment. The elements and principles used included materials, textures, colors, 

spaciousness, openness, enclosure, and proportion. 

The music 

The relationship between music and architecture and interior design has been mentioned 

above. Yet a complete theoretical or experimental research on this relationship is still missing. 

There is a general agreement that music certainly affects our emotions in different ways and by 

different means. Among the effective musical qualities in this regard pitch height, loudness, 

timbre, tempo, and intensity have been identified. (3) Few studies mentioned that different types 

of music are associated with different visual art types. Classical, jazz, world music, and heavy 

metal music were found to be preferred with all types of visual arts with some exceptions. Jazz 

and world music were not preferred with religious art. Heavy metal music was not preferred with 

landscape.  On the contrary, popular music was only preferred with religious art and landscape. 

(22) It was also found that classical music improved the aesthetical appreciation of landscape 

paintings while jazz music improved the aesthetical appreciation of abstract paintings. (23) In a 

unique study on the aesthetical appreciation of architectural design projects by students of 

architecture, it was also found that classical music improved students’ appreciation. (7) Based on 

these studies, it was decided to use classical and rock music which are thought to have opposite 

effects on the appreciation of art to study their effect on the student appreciation of the interior 

design of the studio. The pieces used were Beethoven’s 5th symphony of classical music and 

AC/DC Highway to Hill of rock music.  

 

3. RESULTS AND ANALYSIS 

The results of the experiment are presented in tables 1 to 3 and figures 5 to 8.   

Students’ background on aesthetics and its relationship with music 

The first part of the questionnaire included 7 questions that intended to examine students’ 

general knowledge of aesthetics and its relationship with music. The results are presented in table 

1 and figure 5.  Both male and female students at levels 4 and 5 showed quite reasonable 

awareness of aesthetics with little differences between male and female students. All questions 

got evaluations above 4 except the last two questions on the connection between music and 

aesthetics and the effect of music on the aesthetic appreciation. This can be referred to as the lack 

of knowledge on these issues due to lack of education. While students get more than one course 

on aesthetics no education of any type is provided on the relationship between music and 

architecture and interior design. This result is of crucial importance for raising the awareness of 

architecture educators to introduce music in architectural education for the many aesthetical 

similarities between the two especially aesthetical elements and principles.   

 
Table 1: Students' background on aesthetics and its relationship with music by gender and level of 

study. 

 

M

ale 4 

Fe

male 4 

Fe

male 5 

Fe

male All 

A

ll 

student

s 

I heard of aesthetics 

4

.8 4.9 4.8 4.7 

4

.8 

I know the meaning of 

aesthetics 

4

.1 4.2 4.2 3.9 

4

.5 
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 I studied aesthetics 

4

.4 4.5 4.5 4.2 

4

.6 

I studied aesthetics in 

interior design 

4

.6 4.8 4.7 4.4 

4

.7 

I think aesthetics are 

important 

4

.2 4.1 4.2 4.1 

4

.5 

I think aesthetics and 

music are connected 

3

.8 3.6 3.7 3.8 

3

.4 

I think music affects 

aesthetics appreciation 

3

.9 3.6 3.8 4.0 

4

.0 

 

 

Figure 5. Students' background on aesthetics and its relationship with music by gender and 

level and study. 

 

Students' appreciation without music 

Students’ appreciation of the interior aesthetics of the studio without any sonic effect is 

shown in table 2 and figure 6. The results showed interesting differences between female and 

male appreciation. They also showed interesting differences between the different aesthetical 

variables. The lowest appreciation came from male students for materials of the interior space of 

the studio and it remained the lowest from all students. Second, third, and fourth higher above 

materials were textures, colors, and proportions. The four of them remain the lowest in all 

appreciations indicating the negative attitude of students towards the simplicity and minimality 

of these interior design elements of the studio. In contrast, students showed a higher appreciation 

for spaciousness, openness, and enclosure that provides functionality and freedom of work and 

movement for the students. This is another important indicator of the need for providing more 

attention to the physical interior design of design studios. Students like to see some aesthetical 

values that they learn applied in their studios making them more attractive and inspiring. Last, 

female appreciation of all the variables kept higher than male appreciation, a phenomenon that 

0,0
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needs to have further exploration to understand the reasons behind these gender differences in the 

appreciation.  

 

Table 2: Students' appreciation without music by gender and level and study. 

  

Ma

le  

Lev

el 4 

Fem

ale  

Leve

l 4 

Fem

ale  

Leve

l 5 

Fem

ale All 

All 

students 

materials 1.4 2.2 1.8 2.0 1.7 

textures 2.4 2.1 1.8 1.9 2.2 

colors 1.8 2.1 2.3 2.2 2.0 

spaciousn

ess 2.6 2.6 2.3 2.4 2.5 

openness 2.2 2.7 3.3 3.0 2.6 

enclosure 2.4 2.8 2.0 2.4 2.4 

proportio

n 1.8 2.3 2.5 2.4 2.1 

 

 

Figure 6. Students' appreciation without music by gender and level and study 

 

Students' appreciation with classical music 

Students’ appreciation of the interior aesthetics of the studio with classical music is shown 

in table 3 and figure 7. Listening to classical music improved students’ appreciation for the 

interior design of the studio. It was interesting to notice that the physical variables of materials, 
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textures and colors also remained the lowest even with listening to classical music. This put more 

emphasis on the importance of the physical  

 

Table 3. Students' appreciation with classical music by gender and level and study. 

  

Ma

le  

Le

vel 4 

Fem

ale  

Leve

l 4 

Fem

ale  

Leve

l 5 

Fem

ale All 

All 

students 

materials 1.4 2.3 2.0 2.2 1.8 

textures 1.8 2.2 2.0 2.1 2.0 

colors 1.8 2.3 3.3 2.8 2.3 

spaciousn

ess 2.2 3.0 2.5 2.8 2.5 

openness 2.6 3.0 3.0 3.0 2.8 

enclosure 2.8 2.8 2.0 2.4 2.6 

proportio

n 2.0 3.1 2.5 2.8 2.4 

 

 

Figure 7. Students' appreciation with classical music by gender and level and study. 

 

interior design settings for the aesthetical experience of interior aesthetics of the studio. 

Moreover, female appreciation of all the variables kept higher with classical music than male 

appreciation. This again raises the point of gender differences in aesthetical appreciation whether 

with classical music or without. More research is desperately needed in this field in order to 

investigate the effect of such differences on both studio interior design and the sonic environment 

within it within.   

Students' appreciation with rock music 
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Students’ appreciation of the interior aesthetics of the studio with rock music is shown in 

table 4 and figure 8. Surprisingly, the results came against the previous studies that argued that 

rock music would not positively affect the appreciation of aesthetics in the built environment and 

the landscape as it was discussed in 4.5 above. The results also came against the research 

hypotheses emphasizing this notion of the negative effect of rock music. The overall appreciation 

of all students came higher than the appreciation for classical music or without music. The 

appreciation of materials, textures, and colors came as high as that of spaciousness, openness, and 

enclosure. Rock music gave results better than classical music and no music. The results also 

show that the appreciation of female students with rock music came higher than male students’ 

appreciation in line with the results of classical music and no music. This again supports the 

research call for more efforts to be conducted for the investigation of the effect of gender 

differences on the appreciation of studio interior design and the sonic environment within it.   

 

Table 4: Students' appreciation with rock music by gender and level and study. 

  

Ma

le  

Lev

el 4 

Fem

ale  

Leve

l 4 

Fem

ale  

Leve

l 5 

Fem

ale All 

All 

students 

materials 2.8 2.8 1.8 2.3 2.5 

textures 2.4 3.0 2.3 2.6 2.5 

colors 2.6 2.8 3.0 2.9 2.7 

spaciousn

ess 2.4 3.6 2.3 2.9 2.7 

openness 2.8 2.6 2.5 2.5 2.7 

enclosure 2.6 2.8 1.8 2.3 2.4 

proportio

n 2.6 3.0 2.3 2.6 2.6 

 

 

Figure 8. Students' appreciation with rock music by gender and level and study. 
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4. CONCLUSION 

The research represents a unique attempt for understanding the interior aesthetics of 

design studios in schools of architecture and interior design, and the different factors that affect 

its appreciation by students. Music was of special interest in this regard for the scarcity of studies 

on its relationship with aesthetics appreciation in general and with the appreciation of architecture 

and interior design aesthetics. Despite some limitations of the research, it brought interesting and 

surprising results. The pretest case where no music was used showed the tendency of the students 

to higher appreciate the spatial qualities of the studio more than its physical qualities. This 

continued with the use of classical music and rock music in an indication that physical qualities 

like materials, color, and texture need to be reconsidered in the design studio to reflect richer, 

attractive, and admiring qualities. The general traditional conception of the design studio as only 

a space enclosure to shelter education activities need to be changed. It should be regarded as a 

well-designed highly aesthetical space admired by students and provide them with creative design 

inspirations. The sonic environment of this space is of great importance for the satisfaction and 

comfort of the students. This research opens the door for future studies to investigate the more 

suitable interior design settings to be used in design studios. Again, the traditional perception of 

this sonic environment as only the teacher presentations or the personal headphone music of the 

students’ needs to be changed. Background music needs to be introduced in the studios to enhance 

students’ aesthetical appreciation. The research started with the hypothesis that classical music 

will generate a better aesthetical appreciation of the interior aesthetics of the studio than rock 

music. Surprisingly, the results proved the opposite highlighting the need for more testing on the 

suitable types of music to be used as aesthetics promoters in the design studio. The research also 

started with the null hypothesis that gender differences will not generate any differences in interior 

aesthetic appreciation of the studio. The experiment proved the opposite and differences exist 

between the appreciation of male and female students with and without music. More research is 

also needed to understand the relationship between gender differences and music in students’ 

appreciation of the interior aesthetics of the design studio. Finally, the research was a great 

opportunity to experience the aesthetics of the teamwork of the research team and of the respect 

and cooperation of the participating students.  

Limitations 

The number of participating students was limited due to the need to control students’ 

groups. It was difficult to use more than one group due to the organizational and administrative 

structure at the Department of EAID. The types of music used were also limited to 2 types again 

due to the available time and resources. For the same reason, it was not possible to use more than 

one design studio or to introduce changes to the interior design settings of studio 5 itself.  

It is hoped that future research opportunities would be available with chances to overcome 

these limitations. 
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Özet 

İnsanlık tarihi boyunca göç hareketleri insanları derinden etkilemiştir. Özellikle 

çocukların ruhsal, fiziksel ya da sosyal gelişimlerini tamamlamamış olmaları, çevre etkisinden 

daha fazla etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada sanatın birçok alanına yansıdığı gibi 

edebiyatta da kendini gösteren göç olgusunun, çocuk gerçekliğine uygun olarak anlatıldığı “Nefes 

Almadan”, “Arka Sıradaki Çocuk”, “Umut Sokağı Çocukları”, “Kömür Karası Çocuk” ve “Kuş 

Olsam Evime Uçsam” eserleri incelenmiştir. Göçmenlerin yeni yerleşim yerlerinde kendi 

kimliklerinden bağımsız davranış örüntüleri sergilemeyecek olmalarından kaynaklı olarak, göç 

öncesi kültürel yaşantıların araştırılması, araştırmanın gerçeklikle bağlarının sağlamlaşması ve 

sonraki çalışmalara kaynaklı etmesi için önemli bir nokta olarak görülmektedir. Göç eden kişilerin 

yolculuk deneyimlerinin aktarılması, çocuk kitaplarını okuyan yerel halkın içindeki çocukların 

empati kurabilmesini kolaylaştırıcı bir unsur olarak toplumsal bütünleşme açısından farkındalık 

oluşturabilecek bir unsur olarak görülmektedir. Göç sonrası yaşanması muhtemel sorunların 

incelenmesi ise, kitaplarda aktarıldığı şekliyle toplumsal ayrışmayı körükleyen bir biçimde 

aktarılması ya da toplumsal bütünleşmeyi destekleyici bir biçimde aktarılmasının tespiti için 

önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk kitaplarında, toplumsal olgu, fenomen ya 

da sorunların yer alması, özellikle çocukların hem kendi haklarını (yaşanmış ya da yaşanması 

muhtemel durumlarla) öğrenmesi hem de dezavantajlı grupların çocuklar tarafından tanınması 

açısından son derece önemli bir alanı kapsamaktadır. Yetişkin bir birey olduklarında, bu olguları 

öğrenme biçimleri, toplumun tamamını etkileyebilecek kadar büyük bir sosyal etkiye sahip 

olabilmektedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada “doküman incelemesi” den yararlanılmıştır.  

 

https://dengarden.com/interior-design/Seven-Principles-of-Interior-Design
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 Anahtar Sözcükler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Göç Edebiyatı, Göç, 

Göçmen 

 

Abstract  

Throughout human history, migration movements have deeply affected people. In 

particular, the fact that children have not completed their mental, physical or social development 

causes them to be more affected by the effects of the environment. In this study, the phenomenon 

of migration, which is reflected in many areas of art, as well as in literature, "Without Breathing", 

"Child in the Back Row", "Children of Hope Street", "Kömür Black Child" and "If I Were a Bird, 

If I Fly to My Home", in which they are told in accordance with the reality of children, were 

examined. Due to the fact that immigrants will not exhibit behavior patterns independent of their 

own identities in new settlements, researching pre-migration cultural experiences is seen as an 

important point for the research to strengthen its ties with reality and to source it for subsequent 

studies. Transferring the travel experiences of the immigrants is seen as an element that can create 

awareness in terms of social integration, as a factor that facilitates the empathy of the children in 

the local people who read children's books. Examining the probable problems to be experienced 

after migration, on the other hand, is an important element in determining whether it is conveyed 

in a way that fuels social segregation or in a way that supports social integration, as it is conveyed 

in the books. The inclusion of social phenomena, phenomena or problems in children's books 

covers an extremely important area, especially in terms of children's learning about their own 

rights (with experienced or possible situations) and the recognition of disadvantaged groups by 

children. When they become adults, the way they learn about these facts can have such a large 

social impact that they can affect society as a whole. In this study, which is a qualitative research, 

"document analysis" was used. 

Keywords: Children's Literature, Children's Books, Immigration Literature, 
Immigration, Immigrant 

1.Giriş  

İnsanların yaşadıkları yerlerden kültürel, siyasal, sosyal, ekonomik ve benzeri nedenlerle 
başka bir yere doğru hareket etmelerine göç denir (Koçak & Terzi, 2012). Geçmiş yıllardan 
günümüze kadar tarihin farklı safhasında insanların savaş, açlık, hastalık, iklim gibi siyasi, sosyal 
ve ekonomik nedenlerle gerek bireysel gerekse toplu olarak bir alandan başka bir alana göç 
ettikleri görülmüştür. Farklı dil, inanış ve yaşam biçimine sahip insanlar nüfus problemleri, 
ekonomik nedenler, çevre şartlarında meydana gelen bozulmalar, eğitim şartlarındaki 
yetersizlikler, savaşlar ve siyasi nedenlerle kendileri ile ailelerinin hayatlarını kurtarmak ya da 
daha iyi bir yaşam standardı sağlamak için o günlerin koşulları dâhilinde, dünyanın farklı 
bölgeleri arasında sürekli yer değiştirmişlerdir (Kaştan, 2015). 

İnsanlık tarihi boyunca devam eden göç, toplumları farklı yönlerde şekillendiren bir olgu 
olmuştur. Küreselleşmeyle oluşan yeni düzen içerisinde de göç dalgaları daha yoğun bir şekilde 
yaşanmaya başlamış ve bu göç hareketliliği dünya üzerindeki tüm toplumları doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkilemiştir. Dolayısıyla Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş noktası 
konumunda olan ülkemiz de transit geçiş yollarının merkezi konumunda olması nedeniyle hem 
ticari yönden artı bir özellik kazanmış hem de mülteci göçlerinin odak noktası haline gelmiştir 
(Harunoğulları, 2016).  

Göç dalgası, yerel işsizlikte artışa, istihdam biçiminde farklılaşmaya ve toplumsal yapıda 
değişime neden olmaktadır. Göçle beraber yeni bir ortama ve yeni ilişkiler ağı içerisine giren 
bireyler, yeni bir kültürle karşı karşıya kalmakta ve bu durum bir süre sonra toplumsal çatışmaya 
neden olmaktadır (Harunoğulları, 2016). Böylece göç ederek mülteci durumuna düşen bireylerin 
yaşamı bölgesel ya da küresel etkideki nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan göç hareketleri ile 
sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir biçimde 
etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar bu yeni durumdan özellikle çocukların etkilendiğini ortaya 
koymaktadır. Göç sonrasında, ortaya çıkan ekonomik sorunlardan dolayı çocuklar sağlık, 
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beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta hatta bazı durumlarda ucuz 
iş gücü olarak da istismar edilmektedir. Bununla birlikte göçü yaşayan çocuklarda suça yönelme, 
şiddet uygulama, depresyon, özgüven eksikliği, okulda başarısızlık, madde bağımlılığı, uyku ve 
yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunlar da görülebilmektedir. (Aydın,Şahin ve Akay, 2017). 

Göçün çocuklar üzerindeki etkisi onların gelişim düzeylerine göre değişebilmektedir. 
Yapılan araştırmalarla birincil toplumsallaşma sürecini tamamlayarak göçü yaşamış çocukların 
(6-14 yaş) bu duruma kolay uyum sağlayamadıkları ve yurda dönmek istedikleri görülmüştür. 
Ancak birincil toplumsallaşma sürecinin tam ortasında göçü yaşayan çocukların (1-5 yaş) iki 
kültür arasında kaldıkları, hiçbir kültürde kendilerini güvende hissetmedikleri, anadillerini 
geliştiremedikleri ve yurda dönmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Görüldüğü üzere göç olgusu göç edenleri özellikle de çocukları sosyal ve psikolojik 
olarak çok etkilemektedir. Bu olumsuz sonuçları en aza indirmek bağlamında göç politikaları ve 
yaklaşımları, göç edenlerin göç ettikleri yere uyum sürecinde önem kazanmaktadır. Yeni bir 
kültürle ve yeni bir dille karşılaşan göçmenler kadar göç edilen yerdeki yerli toplumun da bu 
uyum sürecinde desteğe ve bilgilendirmeye gereksinimi vardır. Bu süreçte yararlanılacak 
araçlardan biri de sanat yapıtlarıdır. Çünkü sorun odaklı ya da duyarlı konular olarak adlandırılan 
durumlar, gerçek yaşamda karşılaşılan ve insanları duygusal ya da fiziksel olarak olumsuz 
etkileyecek olayları ele alan filmler, romanlar ve öyküler yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların 
gerçekliklerini de yansıtmaktadır. İşte göç ve mültecilik de bu konulardan biridir. Hem 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin çocukları/gençleri hem de ev sahibi konumundaki 
ülkenin çocukları/gençleri bu süreçten doğrudan etkilenmektedir. Bu bağlamda göçmenlik ve 
mültecilik, toplumlar ve bireyler üzerinde ciddi etkileri olan ve toplumun tüm üyelerini etkileyen 
bir durum olarak karşımıza çıktığı gibi bunun yansımaları edebiyatta ve sanatta da kendini 
göstermiştir (Bulut, 2018). 

Ülkemizde de son dönemde göçmenlik konusunun çocuk ve gençlik edebiyatına sıklıkla 
konu ediliyor olması bu yeni durumun çocuklara ve gençlere açıklanması gereğinin ve çabasının 
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çocuk ve gençlik edebiyatında farklı yaş aralığındaki 
çocuklara yönelik bütün toplumu ilgilendiren bu durumla ilgili farklı eserler kaleme alınmaktadır. 
Bu kitaplar aracılığıyla çocuklar ve gençler bu hassas konuyla ilgili bir bakış açısı 
kazanabilmektedir. Öncelikle edebiyat aracılığıyla çocukların ve gençlerin önce kendi inanç ve 
bakış açılarının farkına varmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Bu yolla çocukların karakterlerle 
etkileşime girerken bireysel ve kültürel anlamda kendi tepkilerini keşfetmeleri, evrensel bazı 
değerleri tanımaları ve böylece kendi bakış açılarını iyileştirmeleri sağlanabilir (Wilkinson ve 
Kido, 1997). Cullingford (1998), bunu yazarların, kendilerinin ve başkalarının yaşamlarına ilişkin 
iç görü sunma konusunda edebiyatın ikili rolüne atıfta bulunmaları olarak niteler. Okurlar, 
dünyadaki yerlerini anlamak için kitapların kendilerini temsil etmesine gereksinim duyar. Fakat 
okur aynı zamanda kitaplar aracılığıyla farklı coğrafyaları, tarihi bağlamları tanıyabilir, bu yolla 
hoşgörü ve anlayış geliştirerek kendi kültürel kimliğini de anlayabilir. Edebiyat yoluyla çocuklar, 
başka kültürler hakkında turist bakış açısıyla edinilmiş yüzeysel bilgilerin ötesine geçme fırsatına 
sahip olurlar. Başka kültürlerin yaşamlarına ilişkin ayrıntılar, çocuklar için hem bir ayna hem de 
başka kültürlere açılacak bir pencere olabilecektir (Short, 2009). Bu noktada göçmenlik ve 
mültecilik konusunu ve kişilerin mülteci olma deneyimlerinin çocuk ve gençlik edebiyatında yer 
almasının, çocuk ve gençlerde bu konuyla ilgili anlayış ve farkındalık geliştirmek için etkili 
olacağı söylenebilir (Bulut, 2018). Bu bağlamda bu araştırmanın amacı göç ve göçmenlik 
olgusunun çocuk kitaplarına nasıl yansıdığının incelenmesidir. Araştırmada göç olgusunu 
bütünsel olarak yansıtmak amacıyla süreç göç öncesi, sırası ve sonrası olarak ele alınmış ve 
araştırmanın alt problemleri buna göre oluşturulmuştur. 

1. İncelenen çocuk kitaplarında göç öncesine ilişkin bilgiler yer almakta mıdır? 

1. Çocuk kitaplarında göçün nedenine dair bilgiler yer almakta mıdır (Sosyal, siyasi, 
ekonomik, doğal)? 

2. Çocuk kitaplarında (göç öncesinde) göç edenlerle ilgili bilgiler (yaşadıkları yer, 
yaşam biçimleri, karakter özellikleri vb.) yer almakta mıdır? 
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3. Çocuk kitaplarında göç öncesinde yaşanılan yerle ilgili bilgiler yer almakta 
mıdır? 

 

2. İncelenen çocuk kitaplarında göç yolculuğuna dair bilgiler yer almakta mıdır? 

1. Yolculuk hangi araçlarla gerçekleşmektedir? 

2. Yolculuk kimlerin rehberliğinde gerçekleşmektedir? 

 

3.  İncelenen çocuk kitaplarında göç sonrasına ait yaşanan sorunlar nasıl yansıtılmıştır? 

1.   Göçmenlerin yaşadığı dil ve iletişim sorunu kitaplara yansımış mıdır? 

2.   Göçmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlar kitaplara yansımış mıdır? 

3.   Kitaplarda göçmen çocukların yaşadığı ihmal ve istismara dair ifadeler var mıdır? 

4.   Kitaplarda çocuk haklarının farkındalığına yönelik ifadeler var mıdır? 

 

 

 

 

2. YÖNTEM  
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algılar ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

 
Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz olmayan örnekleme örneklem yöntemlerinden amaçsal 
örnekleme yaklaşımıyla seçilen 12-14 yaş grubu çocuklara yönelik yazılan göç ve göçmenlik 
konulu beş çocuk kitabı oluşturmaktadır. Amaçsal örnekleme (purposive/ purposesul sampling), 
çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların (Büyüköztürk, 2020) 
derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan yaklaşımdır. 

 
Kitap Adı Yazar Adı Yayınevi 

Kömür Karası 

Çocuk 
Müge İplikçi  Günışığı Kitaplığı 

Kuş Olsam Evime 

Uçsam  
Güzin Öztürk  Tudem 

Arka Sıradaki 

Çocuk  
Onjali Q. Rauf 

Doğan ve Egmont 
Yayıcılık 

Nefes Almadan 
 Gerard Van 

Gement 
Can Sanat Yayınları 

Umut Sokağı 

Çocukları 
Gülsevin Kıral  Günışığı Kitaplığı 

 
Verilerin Toplanması ve İncelenmesi 
Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, 
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı araç gereçlerin 
çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Belirlenen kitaplardan doküman 
incelemesiyle elde edilen veriler, betimsel olarak çözümlenmiştir. 
 

3.BULGULAR 
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Tablo1- İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç ve Göçmenlikle İlgili İfadelerin Kitaplara Göre 

Genel Dağılımı 

Kitap Adı 
Göç Öncesine 

İlişkin İfadeler 

Göç Anına 

İlişkin İfadeler 

Göç sonrasına 

İlişkin İfadeler 

Çocuk 

Haklarına İlişkin 

İfadeler 

Kömür 

Karası Çocuk 
15 0 6 

0 

 Kuş 

Olsam Evime 

Uçsam 

10 4 12 
0 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
6 3 3 

13 

Nefes 

Almadan 
6 16 13 

9 

Umut 

Sokağı Çocukları 
9 0 21 

1 

TOPLAM 46 
% 

31 
23 

% 

16 
55 

% 

37 
23 

 

Tablo- 1 incelendiğinde problemler doğrultusunda göç ve göçmenlikle ilgili olarak 

toplam 147 ifadenin belirlendiği görülmektedir. Bu ifadelerin %37’si göç sonrasına; %31’i göç 

öncesine ve % 16’sı göç anına yönelik ifadelerdir. Buna bağlı olarak incelenen kitaplarda 

yazarların daha çok göç öncesine ve göç sonrasına ilişkin olay ve durumlara yer verdikleri 

söylenebilir. Yine incelenen kitaplarda çocuk haklarına yönelik ifadelerin oranı % 16’dır. 

 

Tablo 2- İncelenen kitaplarda Yer Alan Göç Öncesine İlişkin İfadelerin Kitaplara Göre 

Genel Dağılımı 

 

 

 

Kitap Adı 

Göç Öncesine İlişkin ifadeler 
TOPL

AM 

Göçün 

Nedenlerine İlişkin 

İfadeler 

Göç 

Edenlerle İlgili 

İfadeler 

Göç 

Öncesi Yaşanılan 

Yerle ilgili 

İfadeler 

F % 

Kömür 

Karası Çocuk 
1 7 7 

1

5 

% 

33 

Kuş Olsam 

Evime Uçsam 
0 9 1 

1

0 

% 

21 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
1 2 3 6 

% 

13 

Nefes 

Almadan 
1 4 1 6 

% 

13 

Umut 

Sokağı Çocukları 
1 8 0 9 

% 

20 

TOPLAM 4 
% 

9 

3

0 

% 

65 

1

2 

% 

26 

4

6 

% 

100 

 
Tablo- 2 ‘de görüldüğü gibi göç öncesine ilişkin 46 ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadelerden 

%65’i  göç edenlerle  ilgili bilgileri  (yaşadıkları yer, yaşam biçimleri, karakter özellikleri  vb..);  
%26 ‘sı göç öncesinde yaşanılan yer hakkında  ve  % 9’u  da göçün nedenlerine ilişkindir. Yine 
incelenen kitaplarda göç öncesine ilişkin en fazla ifade %33 oranında “Kömür Karası Çocuk” 
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kitabındadır. Bunu %21 oranında “Kuş Olsam Evime Uçsam” ve %20 oranında “Umut Sokağı 
Çocukları” kitapları takip etmektedir. 

 
İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç Öncesi ifadelere Yönelik Doğrudan Alıntılar: 
 
Göçün Nedenlerine İlişkin Alıntılar: 

“Müzisyendir. Hani şu para kazanamayanlardan. O yüzden Mali’yi terk etmek istiyor. İşler 
Mali’ de karışıkmış, daha da karışacakmış.” (sf.14.)(Kömür Karası Çocuk) 
“Suriye’de savaş var.” (sf.17) (Nefes Almadan) 

Göç Edenlerle İlgili İfadeler: 

“Kısacası, Koca Reis sadece müzikten anlamaz, iyi ve kafa adamdır da”. (Kömür Karası 
Çocuk) 
“Abimle çok eğlenirdik. Ama artık hiç eğlenmiyorum. Söylemiş miydim? Abimin adı Ahmet. 
Uzun boyludur o. Kara saçları vardır. O yanımdaysa bana hiçbir şey olmaz. O korur beni. 
(sf.14) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

“Ah! Abim seni hatırlamadığım, seni anmadığım bir an yok. Olur olmaz insanları sana 
benzetiyorum. Oysa, kim senin gibi hiç yakınmadan, durmaksızın çalışır, sonra da kırçıl 
bıyıklarının altından inçi gibi dişleriyle gülebilir? Nasıl yakındık birbirimize. Bir şey 
söylemesem bile duruşumdan, bakışımdan, beni anlar, çözerdin…” (sf.62.) (Umut Sokağı 
Çocukları)  
Göç Öncesi Yaşanılan Yerle ilgili İfadeler: 

“Ahmet, Suriye adlı bir ülkeden geliyor ve konuştuğu dil de Kürtçe” (sf.58) (Arka Sıradaki 
Çocuk)  

“Afrika’nın sıcak ikliminden, Mali’den kalkıp geleli on beş gün olmuştu.” (Kömür Karası 
Çocuk) 

“Güvenli değil artık Halep”(sf.15.) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3- İncelenen kitaplarda Yer Alan Göç Anına İlişkin İfadelerin Kitaplara Göre Genel 
Dağılımı 
 

 
 
 

Kitap Adı 

Göç Anına İlişkin ifadeler TOPLAM 

Göçün 
gerçekleştiği Araçlarla 

İlgili ifadeler 

Göç Sırasında 
Rehberlik Edenlere 

İlişkin ifadeler 
 

 
F 

 
% 

Kömür 
Karası Çocuk 

0 0 0 % 0 

Kuş 
Olsam Evime 
Uçsam 

3 1 4 
% 

17 

Arka 
Sıradaki Çocuk  

3 0 3 
% 

13 
Nefes 

Almadan 
8 8 16 

% 
70 

Umut 
Sokağı Çocukları 

0 0 0 % 0 

TOPLAM 14 
% 

61 
9 

% 
39 

23 100 
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Tablo -3’ün de yansıttığı gibi incelenen kitaplarda göç anına ilişkin 23 ifadeye 

rastlanmıştır. Bu ifadelerin %61’i göçün gerçekleştiği araçlarla ilgili iken %39’u göç anında 

rehberlik edenlere ilişkindir. En fazla göç anına ilişkin ifade %70 oranında Nefes Almadan 

kitabında yer almaktadır. Onu %17 oranında “Kuş Olsam Evime Uçsam” ve %13 oranında “Arka 

Sıradaki Çocuk” kitapları takip etmektedir. 

İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç Anına Yönelik Doğrudan Alıntılar: 

Göçün gerçekleştiği Araçlarla İlgili ifadeler: 

 

“Gündüzleri sokaklar hayalet şehre dönüyor. Çıkmak güvenli değil. Gece Gufran’ın 

akrabalarının kamyonetiyle yola çıkacağız.” (sf.19) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

“Sonra hiçbir yer güvenli değildi, biz de tekneye bindik, büyük deniz çıktık.” (sf.100)( Arka 

Sıradaki Çocuk) 

“Gerçekten Suriye’den buraya yürüyerek mi geldiniz?”( Nefes Almadan) 

Göç Sırasında Rehberlik Edenlere İlişkin ifadeler: 

 

“Göz dövmeli adamdan sonra bizi yine durdurdular. Bazı yollar tehlikeliymiş. Şuradan gidin, 

buradan gidin diye yol gösterdiler. (sf.35)( Kuş Olsam Evime Uçsam)  

“kaçakçıların yardımcıları sahile gidilen yolda insanları durdurdular. Orada, sadece 

kaçakçıların gösterdiği insanların geçmelerine izin verilen tek bir geçiş vardı.”(sf 57)(Nefes Almadan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4- İncelenen kitaplarda Yer Alan Göç Sonrasına İlişkin İfadelerin Kitaplara Göre 
Genel Dağılımı 

 

 

 

Kitap Adı 

Göç Sonrasına İlişkin ifadeler TOPLAM 

Dil ve İletişim 

Sorunlarına İlişkin  

İfadeler 

Ekonomik 

Sorunlara İlişkin  

İfadeler  

Göçmen 

Çocukların Yaşadığı 

İhmal ve İstismara 

İlişkin  İfadeler 

F % 

Kömür 

Karası Çocuk 
4 2 0 6 

% 

11 

Kuş 

Olsam Evime 

Uçsam 

6 6 0 12 
% 

22 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
3 0 0 3 

% 

5 

Nefes 

Almadan 
3 8 2 13 

% 

24 

Umut 

Sokağı Çocukları 
9 12 0 21 

% 

38 

TOPLAM 25 
% 

45 
28 

% 

51 
2 

% 

4 
55 

% 

100 

Tablo- 4 incelendiğinde göç sonrasına ilişkin toplam 111 ifadenin yer aldığı 

görülmektedir. Bu ifadelerden %51’i göç sonrasında yaşanan ekonomik problemlere ilişkin 

ifadelerken %45’i dil ve iletişim sorunlarına; % 4’ü ise göçmen çocukların yaşadıkları ihmal ve 

istismara aittir.  

İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç Sonrasına Yönelik Doğrudan Alıntılar: 
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Dil ve İletişim Sorunlarına İlişkin  İfadeler: 

“Etrafındaki Malililer’in konuşmalarından çıkardığı, burada da namazın kılındığı, ezanın 

okunduğuydu. Ancak devamı gelmiyordu. Gelse de konuşmaya diğer Afrikalılar karışıyor ve dil 

hemen Fransızca’ ya kayıveriyordu. O dilin içinde askerler,  çatışmalar, Fransızlar vardı… 

Anlamadığı bir dünyanın kelimeleriydi onlar. Yoksa Fransızca biliyordu bilmesine, ama bu dilin 

çocuk zihnine çat pat anlattıkları, kendi dilinin on anlattıkları yanında, çok uzak kalıyordu, çok” 

(sf.27) (Kömür Karası Çocuk) 

“Adam ne dedi anlamadım. Türkçeyi iyi bilmiyorum daha. Kötü şey söyledi kesin.” (sf.75) (Kuş 

Olsam Evime Uçsam)  

“Bayan Khan, ‘çocuklar’ diyerek eğilip yüzünü bizim yüzümüzle aynı seviyeye getirdi. 

‘Bunların hepsi harika armağanlar. Ahmet’in hepsine çok sevindiğine de eminim. Ama sorularınıza 

cevap verebilmesi için biraz daha İngilizce öğrenmesi gerekiyor, tamam mı?’” (sf.57) (Arka Sıradaki 

Çocuk) 

Ekonomik Sorunlara İlişkin  İfadeler: 

“ ‘Niye kızıyor anne?’ 

‘Odanın parasını istiyor.’ 

‘Niye vermiyoruz?’ 

‘Baban iş aramaya gitti. Bulunca para kazanınca, vereceğiz elbette.’” (sf.19) (Umut Sokağı 

Çocukları) 

“ Para kazanmak zordur. İş bulmak da Suriyeli olursan daha zordur. Televizyonumuz yok. 

Okuyacak kitabımız da yok. Erken yatılır erken kalkılır burada.” (sf.106) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

Göçmen Çocukların Yaşadığı İhmal ve İstismara İlişkin  İfadeler: 

“geceleri açlık katlanılmaz oluyordu. Adil ilk açlık dalgasını bastırabiliyordu ama sonra yine 

hemen acıkıyor, midesi kazınıyor ve çok fena susuyordu. Zaman geçtikçe bu, yerine mide bulantısına 

bırakıyordu.” (Nefes Almadan) 

“Dikkat etsene! Diye bağırdı adam. 

Çocuk ne yapsın? Kucağında bir bebek olduğunu görmüyor musun?... 

Adil’in önünde duran adam ‘kapa çeneni’ yoksa seni bebekle aşağıya atarım.” (Nefes 

Almadan) 

 

Tablo 5- İncelenen kitaplarda Yer Alan Çocuk Haklarına İlişkin İfadelerin 

Kitaplara Göre Genel Dağılımı 

Kitap Adı 

Kitaplarda Yer Alan Çocuk 

Haklarına Yönelik İfadeler 

 

 

F 

 

% 

Kömür 

Karası Çocuk 
0 0 

% 

0 

Kuş 

Olsam Evime 

Uçsam 

0 0 
% 

0 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
13 13 

% 

57 

Nefes 

Almadan 
9 9 

% 

39 

Umut 

Sokağı Çocukları 
1 1 

% 

4 

TOPLAM 23  % 100 23 100 

 

Tablo-5’te görüldüğü üzere İncelenen kitaplarda çocuk haklarını farkındalığına yönelik 

belirlenen ifade sayısı 23’tür. Arka Sıradaki çocuk kitabı 13 ifadeyle en fazla çocuk haklarına 

yönelik ifadenin yer aldığı kitap olmuştur. 

 

Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Oluşturmaya Yönelik İfadeler: 
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“Söyle bakalım, bugün bir haberciyle konuşmaya ne dersin? Kraliçe’ye yazdığınız mektubu, 

Ahmet’in annesini bulmaya çalıştığını, birbiriniz için yaptığınız şeyleri anlatmak ister misin?” (Arka 

Sıradaki Çocuk) 

“ÖZEL HABER: BUCKİNGHAM SARAYI PROTESTOSUNUN ARKASINDAKİ 

ÇOCUKLAR”(Arka Sıradaki Çocuk) 

“AİLELER IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE ETMEK VE MÜLTECİ HAKLARINI 

SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞTİ.” (Arka Sıradaki Çocuk) 

 

4.SONUÇ 

Göç olgusunun insanlar üzerindeki etkisi derin ve sarsıcıdır. Göçün hangi aşamasında 

olduğu fark etmeksizin yaşanan problemlerin çocukları etkilediği ise günümüzün yadsınamaz bir 

gerçeğidir. Çocuklar için hazırlanmış birtakım kitaplar onların duyarlılık gerektiren bazı 

konularda eğitilmelerine, bilgilendirilmelerine hizmet eder (Bulut, 2018). Özellikle göçe maruz 

kalan çocuklar başta olmak üzere; göç edilen bölgelerdeki yerel halkta var olan ya da yazılı ve 

sözlü medyadan göç dalgalarını dinleyip/ izleyip merak duygusunu gidermek isteyen çocukların 

edebiyat eserlerini okuması yaşam gerçekliğiyle tanışmaları, bakış açılarını genişletmeleri, 

evrensel ve toplumsal duyarlılıklarının artmasına katkı sağlayacaktır. 

Eserlerde yapılan inceleme sonucu göçe ilişkin çeşitli olaylar (şiddete uğrama, çeteler, 

psikolojik travmalar vb.), temel sorunlar (işsizlik, psikolojik travma, barınma vb.), duygu 

durumları (korku, özlem, umut, kaygı, merak vb.), göç eden karakterlerin beklenti ve istekleri 

(hayatta kalma isteği, ev, eğitim alabilme, öz yurdundan ayrılmama, öz yurduna dönme vb.) 

kurguya yansıtılmıştır. İncelenen eserlerde savaşın nedenleri okuyucuya açıklanmaksızın göçün 

nedeni olduğu bildirilir ve bunun sonucu olarak insanların ana vatanlarından ayrılıp başka 

ülkelere göç etmek zorunda kalması söz konusudur. Göçmenlerin memleket özlemleri de yine 

eserlerde sıkça rastlanan ifadeler arasındadır.  

Göç anına ilişkin en çok ifadeye rastlanan kitap (16) ifade ile Nefes Almadan kitabı 

olmuştur. Göç esnasında kullanılan araçlar kitaplarda geçen ifadelerde “kamyon, otobüs, kayık, 

yaya” olarak geçmektedir. Göçe rehberlik eden kişilerin incelendiğin de ise uluslararası insan 

kaçakçıları ve göçmenler arasında geçen insanlık dışı diyaloglar çocuk gerçekliği dikkate alınarak 

okuyucuya sunulmuştur. Mülteciler göç ettikleri ülkelerde sağlıklı besine ulaşma, eğitim, sağlık 

imkanları, barınma vb. insani temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşamaktadırlar. Ulaşılan 

bu sonuçlar göç eden kişilerin göç ettikleri yerlerde karşılaştıkları problemler açısından 

Yılancıoğlu’nun (2015) çalışmasıyla benzer sonuçları göstermektedir.  

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında, eserlerdeki karakterlerin, yurt özlemi 

çektikleri, göç ettikleri ülkelerde yaşadıkları problemler ve bu problemlerin yol açtığı olumsuz 

yöndeki etkileri açıkça görülmektedir. Mehreliyev (2016), yaptığı araştırmada ana vatanlarından 

ayrılan insanların ana vatanlarına özlem duyduklarını ve bu durumdan psikolojik olarak 

etkilendiklerini ifade etmiştir. Görüldüğü üzere çalışmanın sonucu, Mehreliyev’in (2016) 

araştırma sonuçlarıyla aynı doğrultudadır.  

Göçmenlerin göç ettikleri bölgelerde sıkıntı yaşamasının bir diğer nedeni de dil ve 

iletişim problemleridir. Gerek yetişkin gerekse çocuk yaştaki göçmenlerin dil yetersizlikleri 

hakarete varan aşağılama, şiddet gibi zorbalıklara maruz kalmaları ‘ötekileşme’ algılarını 

artırmakta bu da uyum sürecini zora sokmaktadır. Çalışma bu açıdan Öztürk(2021) ile benzer 

sonuçları ortaya koymaktadır. Yine göçmenlerin yaşadığı bir diğer zorbalık ise yerel halk 

tarafından potansiyeli olan iş gücü olarak görülmek ve ucuz iş gücü olarak çalıştırılmak 

istenmeleridir. Bu yönüyle çalışmada elde edilen bulgular; Bilir Ataseven (2015) ve Kırgız 

Karak’ın (2014) çalışmalarında elde ettikleri bulgularla örtüşmektedir.  

Çocuk hakları konusu kitaplarda birebir hak olarak verilmemiş, demokratik haklarını 

kullanan çocuk karakterler üzerinden verilmeye çalışılmıştır. Bilişsel gelişim düzeyinin 

tamamlanmadığını düşünecek olursak bu bağlamda eserlerin bir yetişkinle beraber okunmasını 

gerektirmektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinde bağlamdan çıkarılacak dolaylı anlamlar yerine 

doğrudan ifadelerle çocukların konuya ilişkin farkındalık oluşturmaları sağlanmalıdır. Çocuk 
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edebiyatı yazar ve çizerlerinin gelecek çalışmalarında bu konuya ağırlık vermeleri çocukların 

hakları konusunda farkında olması ve duyarlılık geliştirebilmeleri adına yarar sağlayacaktır. 

Sonuç olarak ülkemiz çevresinde meydana gelen siyasi gelişmeler nedeniyle mültecilik 

bugün ülkemiz ve dünya için önemli bir problem haline gelmiştir. Göç edilen bölgelerde yerel 

halk ve mültecilerin birbirlerine bakış açılarının sağlıklı yönde ilerlemesi için eğitim en temel 

unsurdur. Verilen eğitimlerin en kalıcı olduğu dönem ise çocukluk dönemi, eğitimin niteliğini 

artırıcı unsurlardan biri ise sanat unsurlarıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, oluşan göç 

dalgalarında en büyük zararı gören çocukların konu edildiği hikâye, roman ve şiir türünde Türkiye 

ve dünya literatüründe bazı eserlere rastlamak mümkündür. Bu eserler kaleme alınmış olduğu 

dönemlerde göçmen çocukların bu harekete katılma sebebini, göç ettikleri yerlerde ne gibi 

durumlarla karşılaştıklarını, uyum süreçlerini ve mücadelelerini yansıtmışlardır. Bu eserleri 

ilerleyen süreçte okuyan göçmen çocuklarda, maruz kaldıkları sorunlarla sadece kendilerinin 

mücadele etmediğini görebilir ve bunun evrensel bir olay olduğunu anlayarak yalnızlık hissinden 

az da olsa kurtulabilirler. Ayrıca eserleri okuyan göçmen çocuklar bu eserlerde yer alan çözüm 

önerilerini kendi hayatlarına uygulayabilirler. Yine bu kitaplarla ilgilenen eğitimci, yazar veya 

yetkililer göçmen çocukların sorunlarını doğrudan görebilir ve bu sorunlara ilişkin gerçekçi 

çözümler üretebilirler. 
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Özet 

İnsanlık tarihi boyunca göç hareketleri insanları derinden etkilemiştir. Özellikle 

çocukların ruhsal, fiziksel ya da sosyal gelişimlerini tamamlamamış olmaları, çevre etkisinden 

daha fazla etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada sanatın birçok alanına yansıdığı gibi 

edebiyatta da kendini gösteren göç olgusunun, çocuk gerçekliğine uygun olarak anlatıldığı “Nefes 

Almadan”, “Arka Sıradaki Çocuk”, “Umut Sokağı Çocukları”, “Kömür Karası Çocuk” ve “Kuş 

Olsam Evime Uçsam” eserleri incelenmiştir. Göçmenlerin yeni yerleşim yerlerinde kendi 

kimliklerinden bağımsız davranış örüntüleri sergilemeyecek olmalarından kaynaklı olarak, göç 

öncesi kültürel yaşantıların araştırılması, araştırmanın gerçeklikle bağlarının sağlamlaşması ve 

sonraki çalışmalara kaynaklı etmesi için önemli bir nokta olarak görülmektedir. Göç eden kişilerin 

yolculuk deneyimlerinin aktarılması, çocuk kitaplarını okuyan yerel halkın içindeki çocukların 

empati kurabilmesini kolaylaştırıcı bir unsur olarak toplumsal bütünleşme açısından farkındalık 

oluşturabilecek bir unsur olarak görülmektedir. Göç sonrası yaşanması muhtemel sorunların 

incelenmesi ise, kitaplarda aktarıldığı şekliyle toplumsal ayrışmayı körükleyen bir biçimde 

aktarılması ya da toplumsal bütünleşmeyi destekleyici bir biçimde aktarılmasının tespiti için 

önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk kitaplarında, toplumsal olgu, fenomen ya 

da sorunların yer alması, özellikle çocukların hem kendi haklarını (yaşanmış ya da yaşanması 

muhtemel durumlarla) öğrenmesi hem de dezavantajlı grupların çocuklar tarafından tanınması 

açısından son derece önemli bir alanı kapsamaktadır. Yetişkin bir birey olduklarında, bu olguları 

öğrenme biçimleri, toplumun tamamını etkileyebilecek kadar büyük bir sosyal etkiye sahip 

olabilmektedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada “doküman incelemesi” den yararlanılmıştır.  
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 Anahtar Sözcükler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Göç Edebiyatı, Göç, 

Göçmen 

 

Abstract  

Throughout human history, migration movements have deeply affected people. In 

particular, the fact that children have not completed their mental, physical or social development 

causes them to be more affected by the effects of the environment. In this study, the phenomenon 

of migration, which is reflected in many areas of art, as well as in literature, "Without Breathing", 

"Child in the Back Row", "Children of Hope Street", "Kömür Black Child" and "If I Were a Bird, 

If I Fly to My Home", in which they are told in accordance with the reality of children, were 

examined. Due to the fact that immigrants will not exhibit behavior patterns independent of their 

own identities in new settlements, researching pre-migration cultural experiences is seen as an 

important point for the research to strengthen its ties with reality and to source it for subsequent 

studies. Transferring the travel experiences of the immigrants is seen as an element that can create 

awareness in terms of social integration, as a factor that facilitates the empathy of the children in 

the local people who read children's books. Examining the probable problems to be experienced 

after migration, on the other hand, is an important element in determining whether it is conveyed 

in a way that fuels social segregation or in a way that supports social integration, as it is conveyed 

in the books. The inclusion of social phenomena, phenomena or problems in children's books 

covers an extremely important area, especially in terms of children's learning about their own 

rights (with experienced or possible situations) and the recognition of disadvantaged groups by 

children. When they become adults, the way they learn about these facts can have such a large 

social impact that they can affect society as a whole. In this study, which is a qualitative research, 

"document analysis" was used. 

Keywords: Children's Literature, Children's Books, Immigration Literature, 
Immigration, Immigrant 

1.Giriş  

İnsanların yaşadıkları yerlerden kültürel, siyasal, sosyal, ekonomik ve benzeri nedenlerle 
başka bir yere doğru hareket etmelerine göç denir (Koçak & Terzi, 2012). Geçmiş yıllardan 
günümüze kadar tarihin farklı safhasında insanların savaş, açlık, hastalık, iklim gibi siyasi, sosyal 
ve ekonomik nedenlerle gerek bireysel gerekse toplu olarak bir alandan başka bir alana göç 
ettikleri görülmüştür. Farklı dil, inanış ve yaşam biçimine sahip insanlar nüfus problemleri, 
ekonomik nedenler, çevre şartlarında meydana gelen bozulmalar, eğitim şartlarındaki 
yetersizlikler, savaşlar ve siyasi nedenlerle kendileri ile ailelerinin hayatlarını kurtarmak ya da 
daha iyi bir yaşam standardı sağlamak için o günlerin koşulları dâhilinde, dünyanın farklı 
bölgeleri arasında sürekli yer değiştirmişlerdir (Kaştan, 2015). 

İnsanlık tarihi boyunca devam eden göç, toplumları farklı yönlerde şekillendiren bir olgu 
olmuştur. Küreselleşmeyle oluşan yeni düzen içerisinde de göç dalgaları daha yoğun bir şekilde 
yaşanmaya başlamış ve bu göç hareketliliği dünya üzerindeki tüm toplumları doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkilemiştir. Dolayısıyla Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş noktası 
konumunda olan ülkemiz de transit geçiş yollarının merkezi konumunda olması nedeniyle hem 
ticari yönden artı bir özellik kazanmış hem de mülteci göçlerinin odak noktası haline gelmiştir 
(Harunoğulları, 2016).  

Göç dalgası, yerel işsizlikte artışa, istihdam biçiminde farklılaşmaya ve toplumsal yapıda 
değişime neden olmaktadır. Göçle beraber yeni bir ortama ve yeni ilişkiler ağı içerisine giren 
bireyler, yeni bir kültürle karşı karşıya kalmakta ve bu durum bir süre sonra toplumsal çatışmaya 
neden olmaktadır (Harunoğulları, 2016). Böylece göç ederek mülteci durumuna düşen bireylerin 
yaşamı bölgesel ya da küresel etkideki nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan göç hareketleri ile 
sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir biçimde 
etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar bu yeni durumdan özellikle çocukların etkilendiğini ortaya 
koymaktadır. Göç sonrasında, ortaya çıkan ekonomik sorunlardan dolayı çocuklar sağlık, 
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beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta hatta bazı durumlarda ucuz 
iş gücü olarak da istismar edilmektedir. Bununla birlikte göçü yaşayan çocuklarda suça yönelme, 
şiddet uygulama, depresyon, özgüven eksikliği, okulda başarısızlık, madde bağımlılığı, uyku ve 
yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunlar da görülebilmektedir. (Aydın,Şahin ve Akay, 2017). 

Göçün çocuklar üzerindeki etkisi onların gelişim düzeylerine göre değişebilmektedir. 
Yapılan araştırmalarla birincil toplumsallaşma sürecini tamamlayarak göçü yaşamış çocukların 
(6-14 yaş) bu duruma kolay uyum sağlayamadıkları ve yurda dönmek istedikleri görülmüştür. 
Ancak birincil toplumsallaşma sürecinin tam ortasında göçü yaşayan çocukların (1-5 yaş) iki 
kültür arasında kaldıkları, hiçbir kültürde kendilerini güvende hissetmedikleri, anadillerini 
geliştiremedikleri ve yurda dönmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Görüldüğü üzere göç olgusu göç edenleri özellikle de çocukları sosyal ve psikolojik 
olarak çok etkilemektedir. Bu olumsuz sonuçları en aza indirmek bağlamında göç politikaları ve 
yaklaşımları, göç edenlerin göç ettikleri yere uyum sürecinde önem kazanmaktadır. Yeni bir 
kültürle ve yeni bir dille karşılaşan göçmenler kadar göç edilen yerdeki yerli toplumun da bu 
uyum sürecinde desteğe ve bilgilendirmeye gereksinimi vardır. Bu süreçte yararlanılacak 
araçlardan biri de sanat yapıtlarıdır. Çünkü sorun odaklı ya da duyarlı konular olarak adlandırılan 
durumlar, gerçek yaşamda karşılaşılan ve insanları duygusal ya da fiziksel olarak olumsuz 
etkileyecek olayları ele alan filmler, romanlar ve öyküler yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların 
gerçekliklerini de yansıtmaktadır. İşte göç ve mültecilik de bu konulardan biridir. Hem 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin çocukları/gençleri hem de ev sahibi konumundaki 
ülkenin çocukları/gençleri bu süreçten doğrudan etkilenmektedir. Bu bağlamda göçmenlik ve 
mültecilik, toplumlar ve bireyler üzerinde ciddi etkileri olan ve toplumun tüm üyelerini etkileyen 
bir durum olarak karşımıza çıktığı gibi bunun yansımaları edebiyatta ve sanatta da kendini 
göstermiştir (Bulut, 2018). 

Ülkemizde de son dönemde göçmenlik konusunun çocuk ve gençlik edebiyatına sıklıkla 
konu ediliyor olması bu yeni durumun çocuklara ve gençlere açıklanması gereğinin ve çabasının 
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çocuk ve gençlik edebiyatında farklı yaş aralığındaki 
çocuklara yönelik bütün toplumu ilgilendiren bu durumla ilgili farklı eserler kaleme alınmaktadır. 
Bu kitaplar aracılığıyla çocuklar ve gençler bu hassas konuyla ilgili bir bakış açısı 
kazanabilmektedir. Öncelikle edebiyat aracılığıyla çocukların ve gençlerin önce kendi inanç ve 
bakış açılarının farkına varmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Bu yolla çocukların karakterlerle 
etkileşime girerken bireysel ve kültürel anlamda kendi tepkilerini keşfetmeleri, evrensel bazı 
değerleri tanımaları ve böylece kendi bakış açılarını iyileştirmeleri sağlanabilir (Wilkinson ve 
Kido, 1997). Cullingford (1998), bunu yazarların, kendilerinin ve başkalarının yaşamlarına ilişkin 
iç görü sunma konusunda edebiyatın ikili rolüne atıfta bulunmaları olarak niteler. Okurlar, 
dünyadaki yerlerini anlamak için kitapların kendilerini temsil etmesine gereksinim duyar. Fakat 
okur aynı zamanda kitaplar aracılığıyla farklı coğrafyaları, tarihi bağlamları tanıyabilir, bu yolla 
hoşgörü ve anlayış geliştirerek kendi kültürel kimliğini de anlayabilir. Edebiyat yoluyla çocuklar, 
başka kültürler hakkında turist bakış açısıyla edinilmiş yüzeysel bilgilerin ötesine geçme fırsatına 
sahip olurlar. Başka kültürlerin yaşamlarına ilişkin ayrıntılar, çocuklar için hem bir ayna hem de 
başka kültürlere açılacak bir pencere olabilecektir (Short, 2009). Bu noktada göçmenlik ve 
mültecilik konusunu ve kişilerin mülteci olma deneyimlerinin çocuk ve gençlik edebiyatında yer 
almasının, çocuk ve gençlerde bu konuyla ilgili anlayış ve farkındalık geliştirmek için etkili 
olacağı söylenebilir (Bulut, 2018). Bu bağlamda bu araştırmanın amacı göç ve göçmenlik 
olgusunun çocuk kitaplarına nasıl yansıdığının incelenmesidir. Araştırmada göç olgusunu 
bütünsel olarak yansıtmak amacıyla süreç göç öncesi, sırası ve sonrası olarak ele alınmış ve 
araştırmanın alt problemleri buna göre oluşturulmuştur. 

2. İncelenen çocuk kitaplarında göç öncesine ilişkin bilgiler yer almakta mıdır? 

1. Çocuk kitaplarında göçün nedenine dair bilgiler yer almakta mıdır (Sosyal, siyasi, 
ekonomik, doğal)? 

2. Çocuk kitaplarında (göç öncesinde) göç edenlerle ilgili bilgiler (yaşadıkları yer, 
yaşam biçimleri, karakter özellikleri vb.) yer almakta mıdır? 
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3. Çocuk kitaplarında göç öncesinde yaşanılan yerle ilgili bilgiler yer almakta 
mıdır? 

 

2. İncelenen çocuk kitaplarında göç yolculuğuna dair bilgiler yer almakta mıdır? 

1. Yolculuk hangi araçlarla gerçekleşmektedir? 

2. Yolculuk kimlerin rehberliğinde gerçekleşmektedir? 

 

3.  İncelenen çocuk kitaplarında göç sonrasına ait yaşanan sorunlar nasıl yansıtılmıştır? 

1.   Göçmenlerin yaşadığı dil ve iletişim sorunu kitaplara yansımış mıdır? 

2.   Göçmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlar kitaplara yansımış mıdır? 

3.   Kitaplarda göçmen çocukların yaşadığı ihmal ve istismara dair ifadeler var mıdır? 

4.   Kitaplarda çocuk haklarının farkındalığına yönelik ifadeler var mıdır? 

 

 

 

 

2. YÖNTEM  
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algılar ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

 
Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz olmayan örnekleme örneklem yöntemlerinden amaçsal 
örnekleme yaklaşımıyla seçilen 12-14 yaş grubu çocuklara yönelik yazılan göç ve göçmenlik 
konulu beş çocuk kitabı oluşturmaktadır. Amaçsal örnekleme (purposive/ purposesul sampling), 
çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların (Büyüköztürk, 2020) 
derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan yaklaşımdır. 

 
Kitap Adı Yazar Adı Yayınevi 

Kömür Karası 

Çocuk 
Müge İplikçi  Günışığı Kitaplığı 

Kuş Olsam Evime 

Uçsam  
Güzin Öztürk  Tudem 

Arka Sıradaki 

Çocuk  
Onjali Q. Rauf 

Doğan ve Egmont 
Yayıcılık 

Nefes Almadan 
 Gerard Van 

Gement 
Can Sanat Yayınları 

Umut Sokağı 

Çocukları 
Gülsevin Kıral  Günışığı Kitaplığı 

 
Verilerin Toplanması ve İncelenmesi 
Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, 
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı araç gereçlerin 
çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Belirlenen kitaplardan doküman 
incelemesiyle elde edilen veriler, betimsel olarak çözümlenmiştir. 
 

3.BULGULAR 
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Tablo1- İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç ve Göçmenlikle İlgili İfadelerin Kitaplara Göre 

Genel Dağılımı 

Kitap Adı 
Göç Öncesine 

İlişkin İfadeler 

Göç Anına 

İlişkin İfadeler 

Göç sonrasına 

İlişkin İfadeler 

Çocuk 

Haklarına İlişkin 

İfadeler 

Kömür 

Karası Çocuk 
15 0 6 

0 

 Kuş 

Olsam Evime 

Uçsam 

10 4 12 
0 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
6 3 3 

13 

Nefes 

Almadan 
6 16 13 

9 

Umut 

Sokağı Çocukları 
9 0 21 

1 

TOPLAM 46 
% 

31 
23 

% 

16 
55 

% 

37 
23 

 

Tablo- 1 incelendiğinde problemler doğrultusunda göç ve göçmenlikle ilgili olarak 

toplam 147 ifadenin belirlendiği görülmektedir. Bu ifadelerin %37’si göç sonrasına; %31’i göç 

öncesine ve % 16’sı göç anına yönelik ifadelerdir. Buna bağlı olarak incelenen kitaplarda 

yazarların daha çok göç öncesine ve göç sonrasına ilişkin olay ve durumlara yer verdikleri 

söylenebilir. Yine incelenen kitaplarda çocuk haklarına yönelik ifadelerin oranı % 16’dır. 

 

Tablo 2- İncelenen kitaplarda Yer Alan Göç Öncesine İlişkin İfadelerin Kitaplara Göre 

Genel Dağılımı 

 

 

 

Kitap Adı 

Göç Öncesine İlişkin ifadeler 
TOPL

AM 

Göçün 

Nedenlerine İlişkin 

İfadeler 

Göç 

Edenlerle İlgili 

İfadeler 

Göç 

Öncesi Yaşanılan 

Yerle ilgili 

İfadeler 

F % 

Kömür 

Karası Çocuk 
1 7 7 

1

5 

% 

33 

Kuş Olsam 

Evime Uçsam 
0 9 1 

1

0 

% 

21 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
1 2 3 6 

% 

13 

Nefes 

Almadan 
1 4 1 6 

% 

13 

Umut 

Sokağı Çocukları 
1 8 0 9 

% 

20 

TOPLAM 4 
% 

9 

3

0 

% 

65 

1

2 

% 

26 

4

6 

% 

100 

 
Tablo- 2 ‘de görüldüğü gibi göç öncesine ilişkin 46 ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadelerden 

%65’i  göç edenlerle  ilgili bilgileri  (yaşadıkları yer, yaşam biçimleri, karakter özellikleri  vb..);  
%26 ‘sı göç öncesinde yaşanılan yer hakkında  ve  % 9’u  da göçün nedenlerine ilişkindir. Yine 
incelenen kitaplarda göç öncesine ilişkin en fazla ifade %33 oranında “Kömür Karası Çocuk” 
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kitabındadır. Bunu %21 oranında “Kuş Olsam Evime Uçsam” ve %20 oranında “Umut Sokağı 
Çocukları” kitapları takip etmektedir. 

 
İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç Öncesi ifadelere Yönelik Doğrudan Alıntılar: 
 
Göçün Nedenlerine İlişkin Alıntılar: 

“Müzisyendir. Hani şu para kazanamayanlardan. O yüzden Mali’yi terk etmek istiyor. İşler 
Mali’ de karışıkmış, daha da karışacakmış.” (sf.14.)(Kömür Karası Çocuk) 
“Suriye’de savaş var.” (sf.17) (Nefes Almadan) 

Göç Edenlerle İlgili İfadeler: 

“Kısacası, Koca Reis sadece müzikten anlamaz, iyi ve kafa adamdır da”. (Kömür Karası 
Çocuk) 
“Abimle çok eğlenirdik. Ama artık hiç eğlenmiyorum. Söylemiş miydim? Abimin adı Ahmet. 
Uzun boyludur o. Kara saçları vardır. O yanımdaysa bana hiçbir şey olmaz. O korur beni. 
(sf.14) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

“Ah! Abim seni hatırlamadığım, seni anmadığım bir an yok. Olur olmaz insanları sana 
benzetiyorum. Oysa, kim senin gibi hiç yakınmadan, durmaksızın çalışır, sonra da kırçıl 
bıyıklarının altından inçi gibi dişleriyle gülebilir? Nasıl yakındık birbirimize. Bir şey 
söylemesem bile duruşumdan, bakışımdan, beni anlar, çözerdin…” (sf.62.) (Umut Sokağı 
Çocukları)  
Göç Öncesi Yaşanılan Yerle ilgili İfadeler: 

“Ahmet, Suriye adlı bir ülkeden geliyor ve konuştuğu dil de Kürtçe” (sf.58) (Arka Sıradaki 
Çocuk)  

“Afrika’nın sıcak ikliminden, Mali’den kalkıp geleli on beş gün olmuştu.” (Kömür Karası 
Çocuk) 

“Güvenli değil artık Halep”(sf.15.) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3- İncelenen kitaplarda Yer Alan Göç Anına İlişkin İfadelerin Kitaplara Göre Genel 
Dağılımı 
 

 
 
 

Kitap Adı 

Göç Anına İlişkin ifadeler TOPLAM 

Göçün 
gerçekleştiği Araçlarla 

İlgili ifadeler 

Göç Sırasında 
Rehberlik Edenlere 

İlişkin ifadeler 
 

 
F 

 
% 

Kömür 
Karası Çocuk 

0 0 0 % 0 

Kuş 
Olsam Evime 
Uçsam 

3 1 4 
% 

17 

Arka 
Sıradaki Çocuk  

3 0 3 
% 

13 
Nefes 

Almadan 
8 8 16 

% 
70 

Umut 
Sokağı Çocukları 

0 0 0 % 0 

TOPLAM 14 
% 

61 
9 

% 
39 

23 100 
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Tablo -3’ün de yansıttığı gibi incelenen kitaplarda göç anına ilişkin 23 ifadeye 

rastlanmıştır. Bu ifadelerin %61’i göçün gerçekleştiği araçlarla ilgili iken %39’u göç anında 

rehberlik edenlere ilişkindir. En fazla göç anına ilişkin ifade %70 oranında Nefes Almadan 

kitabında yer almaktadır. Onu %17 oranında “Kuş Olsam Evime Uçsam” ve %13 oranında “Arka 

Sıradaki Çocuk” kitapları takip etmektedir. 

İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç Anına Yönelik Doğrudan Alıntılar: 

Göçün gerçekleştiği Araçlarla İlgili ifadeler: 

 

“Gündüzleri sokaklar hayalet şehre dönüyor. Çıkmak güvenli değil. Gece Gufran’ın 

akrabalarının kamyonetiyle yola çıkacağız.” (sf.19) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

“Sonra hiçbir yer güvenli değildi, biz de tekneye bindik, büyük deniz çıktık.” (sf.100)( Arka 

Sıradaki Çocuk) 

“Gerçekten Suriye’den buraya yürüyerek mi geldiniz?”( Nefes Almadan) 

Göç Sırasında Rehberlik Edenlere İlişkin ifadeler: 

 

“Göz dövmeli adamdan sonra bizi yine durdurdular. Bazı yollar tehlikeliymiş. Şuradan gidin, 

buradan gidin diye yol gösterdiler. (sf.35)( Kuş Olsam Evime Uçsam)  

“kaçakçıların yardımcıları sahile gidilen yolda insanları durdurdular. Orada, sadece 

kaçakçıların gösterdiği insanların geçmelerine izin verilen tek bir geçiş vardı.”(sf 57)(Nefes Almadan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4- İncelenen kitaplarda Yer Alan Göç Sonrasına İlişkin İfadelerin Kitaplara Göre 
Genel Dağılımı 

 

 

 

Kitap Adı 

Göç Sonrasına İlişkin ifadeler TOPLAM 

Dil ve İletişim 

Sorunlarına İlişkin  

İfadeler 

Ekonomik 

Sorunlara İlişkin  

İfadeler  

Göçmen 

Çocukların Yaşadığı 

İhmal ve İstismara 

İlişkin  İfadeler 

F % 

Kömür 

Karası Çocuk 
4 2 0 6 

% 

11 

Kuş 

Olsam Evime 

Uçsam 

6 6 0 12 
% 

22 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
3 0 0 3 

% 

5 

Nefes 

Almadan 
3 8 2 13 

% 

24 

Umut 

Sokağı Çocukları 
9 12 0 21 

% 

38 

TOPLAM 25 
% 

45 
28 

% 

51 
2 

% 

4 
55 

% 

100 

Tablo- 4 incelendiğinde göç sonrasına ilişkin toplam 111 ifadenin yer aldığı 

görülmektedir. Bu ifadelerden %51’i göç sonrasında yaşanan ekonomik problemlere ilişkin 

ifadelerken %45’i dil ve iletişim sorunlarına; % 4’ü ise göçmen çocukların yaşadıkları ihmal ve 

istismara aittir.  

İncelenen Kitaplarda Yer Alan Göç Sonrasına Yönelik Doğrudan Alıntılar: 
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Dil ve İletişim Sorunlarına İlişkin  İfadeler: 

“Etrafındaki Malililer’in konuşmalarından çıkardığı, burada da namazın kılındığı, ezanın 

okunduğuydu. Ancak devamı gelmiyordu. Gelse de konuşmaya diğer Afrikalılar karışıyor ve dil 

hemen Fransızca’ ya kayıveriyordu. O dilin içinde askerler,  çatışmalar, Fransızlar vardı… 

Anlamadığı bir dünyanın kelimeleriydi onlar. Yoksa Fransızca biliyordu bilmesine, ama bu dilin 

çocuk zihnine çat pat anlattıkları, kendi dilinin on anlattıkları yanında, çok uzak kalıyordu, çok” 

(sf.27) (Kömür Karası Çocuk) 

“Adam ne dedi anlamadım. Türkçeyi iyi bilmiyorum daha. Kötü şey söyledi kesin.” (sf.75) (Kuş 

Olsam Evime Uçsam)  

“Bayan Khan, ‘çocuklar’ diyerek eğilip yüzünü bizim yüzümüzle aynı seviyeye getirdi. 

‘Bunların hepsi harika armağanlar. Ahmet’in hepsine çok sevindiğine de eminim. Ama sorularınıza 

cevap verebilmesi için biraz daha İngilizce öğrenmesi gerekiyor, tamam mı?’” (sf.57) (Arka Sıradaki 

Çocuk) 

Ekonomik Sorunlara İlişkin  İfadeler: 

“ ‘Niye kızıyor anne?’ 

‘Odanın parasını istiyor.’ 

‘Niye vermiyoruz?’ 

‘Baban iş aramaya gitti. Bulunca para kazanınca, vereceğiz elbette.’” (sf.19) (Umut Sokağı 

Çocukları) 

“ Para kazanmak zordur. İş bulmak da Suriyeli olursan daha zordur. Televizyonumuz yok. 

Okuyacak kitabımız da yok. Erken yatılır erken kalkılır burada.” (sf.106) (Kuş Olsam Evime Uçsam) 

Göçmen Çocukların Yaşadığı İhmal ve İstismara İlişkin  İfadeler: 

“geceleri açlık katlanılmaz oluyordu. Adil ilk açlık dalgasını bastırabiliyordu ama sonra yine 

hemen acıkıyor, midesi kazınıyor ve çok fena susuyordu. Zaman geçtikçe bu, yerine mide bulantısına 

bırakıyordu.” (Nefes Almadan) 

“Dikkat etsene! Diye bağırdı adam. 

Çocuk ne yapsın? Kucağında bir bebek olduğunu görmüyor musun?... 

Adil’in önünde duran adam ‘kapa çeneni’ yoksa seni bebekle aşağıya atarım.” (Nefes 

Almadan) 

 

Tablo 5- İncelenen kitaplarda Yer Alan Çocuk Haklarına İlişkin İfadelerin 

Kitaplara Göre Genel Dağılımı 

Kitap Adı 

Kitaplarda Yer Alan Çocuk 

Haklarına Yönelik İfadeler 

 

 

F 

 

% 

Kömür 

Karası Çocuk 
0 0 

% 

0 

Kuş 

Olsam Evime 

Uçsam 

0 0 
% 

0 

Arka 

Sıradaki Çocuk  
13 13 

% 

57 

Nefes 

Almadan 
9 9 

% 

39 

Umut 

Sokağı Çocukları 
1 1 

% 

4 

TOPLAM 23  % 100 23 100 

 

Tablo-5’te görüldüğü üzere İncelenen kitaplarda çocuk haklarını farkındalığına yönelik 

belirlenen ifade sayısı 23’tür. Arka Sıradaki çocuk kitabı 13 ifadeyle en fazla çocuk haklarına 

yönelik ifadenin yer aldığı kitap olmuştur. 

 

Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Oluşturmaya Yönelik İfadeler: 
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“Söyle bakalım, bugün bir haberciyle konuşmaya ne dersin? Kraliçe’ye yazdığınız mektubu, 

Ahmet’in annesini bulmaya çalıştığını, birbiriniz için yaptığınız şeyleri anlatmak ister misin?” (Arka 

Sıradaki Çocuk) 

“ÖZEL HABER: BUCKİNGHAM SARAYI PROTESTOSUNUN ARKASINDAKİ 

ÇOCUKLAR”(Arka Sıradaki Çocuk) 

“AİLELER IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE ETMEK VE MÜLTECİ HAKLARINI 

SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞTİ.” (Arka Sıradaki Çocuk) 

 

4.SONUÇ 

Göç olgusunun insanlar üzerindeki etkisi derin ve sarsıcıdır. Göçün hangi aşamasında 

olduğu fark etmeksizin yaşanan problemlerin çocukları etkilediği ise günümüzün yadsınamaz bir 

gerçeğidir. Çocuklar için hazırlanmış birtakım kitaplar onların duyarlılık gerektiren bazı 

konularda eğitilmelerine, bilgilendirilmelerine hizmet eder (Bulut, 2018). Özellikle göçe maruz 

kalan çocuklar başta olmak üzere; göç edilen bölgelerdeki yerel halkta var olan ya da yazılı ve 

sözlü medyadan göç dalgalarını dinleyip/ izleyip merak duygusunu gidermek isteyen çocukların 

edebiyat eserlerini okuması yaşam gerçekliğiyle tanışmaları, bakış açılarını genişletmeleri, 

evrensel ve toplumsal duyarlılıklarının artmasına katkı sağlayacaktır. 

Eserlerde yapılan inceleme sonucu göçe ilişkin çeşitli olaylar (şiddete uğrama, çeteler, 

psikolojik travmalar vb.), temel sorunlar (işsizlik, psikolojik travma, barınma vb.), duygu 

durumları (korku, özlem, umut, kaygı, merak vb.), göç eden karakterlerin beklenti ve istekleri 

(hayatta kalma isteği, ev, eğitim alabilme, öz yurdundan ayrılmama, öz yurduna dönme vb.) 

kurguya yansıtılmıştır. İncelenen eserlerde savaşın nedenleri okuyucuya açıklanmaksızın göçün 

nedeni olduğu bildirilir ve bunun sonucu olarak insanların ana vatanlarından ayrılıp başka 

ülkelere göç etmek zorunda kalması söz konusudur. Göçmenlerin memleket özlemleri de yine 

eserlerde sıkça rastlanan ifadeler arasındadır.  

Göç anına ilişkin en çok ifadeye rastlanan kitap (16) ifade ile Nefes Almadan kitabı 

olmuştur. Göç esnasında kullanılan araçlar kitaplarda geçen ifadelerde “kamyon, otobüs, kayık, 

yaya” olarak geçmektedir. Göçe rehberlik eden kişilerin incelendiğin de ise uluslararası insan 

kaçakçıları ve göçmenler arasında geçen insanlık dışı diyaloglar çocuk gerçekliği dikkate alınarak 

okuyucuya sunulmuştur. Mülteciler göç ettikleri ülkelerde sağlıklı besine ulaşma, eğitim, sağlık 

imkanları, barınma vb. insani temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşamaktadırlar. Ulaşılan 

bu sonuçlar göç eden kişilerin göç ettikleri yerlerde karşılaştıkları problemler açısından 

Yılancıoğlu’nun (2015) çalışmasıyla benzer sonuçları göstermektedir.  

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında, eserlerdeki karakterlerin, yurt özlemi 

çektikleri, göç ettikleri ülkelerde yaşadıkları problemler ve bu problemlerin yol açtığı olumsuz 

yöndeki etkileri açıkça görülmektedir. Mehreliyev (2016), yaptığı araştırmada ana vatanlarından 

ayrılan insanların ana vatanlarına özlem duyduklarını ve bu durumdan psikolojik olarak 

etkilendiklerini ifade etmiştir. Görüldüğü üzere çalışmanın sonucu, Mehreliyev’in (2016) 

araştırma sonuçlarıyla aynı doğrultudadır.  

Göçmenlerin göç ettikleri bölgelerde sıkıntı yaşamasının bir diğer nedeni de dil ve 

iletişim problemleridir. Gerek yetişkin gerekse çocuk yaştaki göçmenlerin dil yetersizlikleri 

hakarete varan aşağılama, şiddet gibi zorbalıklara maruz kalmaları ‘ötekileşme’ algılarını 

artırmakta bu da uyum sürecini zora sokmaktadır. Çalışma bu açıdan Öztürk(2021) ile benzer 

sonuçları ortaya koymaktadır. Yine göçmenlerin yaşadığı bir diğer zorbalık ise yerel halk 

tarafından potansiyeli olan iş gücü olarak görülmek ve ucuz iş gücü olarak çalıştırılmak 

istenmeleridir. Bu yönüyle çalışmada elde edilen bulgular; Bilir Ataseven (2015) ve Kırgız 

Karak’ın (2014) çalışmalarında elde ettikleri bulgularla örtüşmektedir.  

Çocuk hakları konusu kitaplarda birebir hak olarak verilmemiş, demokratik haklarını 

kullanan çocuk karakterler üzerinden verilmeye çalışılmıştır. Bilişsel gelişim düzeyinin 

tamamlanmadığını düşünecek olursak bu bağlamda eserlerin bir yetişkinle beraber okunmasını 

gerektirmektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinde bağlamdan çıkarılacak dolaylı anlamlar yerine 

doğrudan ifadelerle çocukların konuya ilişkin farkındalık oluşturmaları sağlanmalıdır. Çocuk 
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edebiyatı yazar ve çizerlerinin gelecek çalışmalarında bu konuya ağırlık vermeleri çocukların 

hakları konusunda farkında olması ve duyarlılık geliştirebilmeleri adına yarar sağlayacaktır. 

Sonuç olarak ülkemiz çevresinde meydana gelen siyasi gelişmeler nedeniyle mültecilik 

bugün ülkemiz ve dünya için önemli bir problem haline gelmiştir. Göç edilen bölgelerde yerel 

halk ve mültecilerin birbirlerine bakış açılarının sağlıklı yönde ilerlemesi için eğitim en temel 

unsurdur. Verilen eğitimlerin en kalıcı olduğu dönem ise çocukluk dönemi, eğitimin niteliğini 

artırıcı unsurlardan biri ise sanat unsurlarıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, oluşan göç 

dalgalarında en büyük zararı gören çocukların konu edildiği hikâye, roman ve şiir türünde Türkiye 

ve dünya literatüründe bazı eserlere rastlamak mümkündür. Bu eserler kaleme alınmış olduğu 

dönemlerde göçmen çocukların bu harekete katılma sebebini, göç ettikleri yerlerde ne gibi 

durumlarla karşılaştıklarını, uyum süreçlerini ve mücadelelerini yansıtmışlardır. Bu eserleri 

ilerleyen süreçte okuyan göçmen çocuklarda, maruz kaldıkları sorunlarla sadece kendilerinin 

mücadele etmediğini görebilir ve bunun evrensel bir olay olduğunu anlayarak yalnızlık hissinden 

az da olsa kurtulabilirler. Ayrıca eserleri okuyan göçmen çocuklar bu eserlerde yer alan çözüm 

önerilerini kendi hayatlarına uygulayabilirler. Yine bu kitaplarla ilgilenen eğitimci, yazar veya 

yetkililer göçmen çocukların sorunlarını doğrudan görebilir ve bu sorunlara ilişkin gerçekçi 

çözümler üretebilirler. 
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Özet 

Bu makalede İranlı yazar Güli Terakki’nin “İttifak” (Olay) romanında göç teması incelenecektir. 

Aynı zamanda Terakki’nin hayatı ve eserlerine değinilecek ve İttifak romanı bağlamında eğitim için yurt 

dışını seçen öğrencilerin göç ettikleri ülkede bir yabancı olarak başlarından geçen olaylar ele alınacaktır. 

Yazar, ilk olarak 79 Devrimi öncesinde Tahranın üst tabakasına mensup bir ailede yaşayan iki kardeşin 

çocukluk anılarını nostaljik bir dille anlatır. Eğitim için Amerika’ya giden Nadir’in yaşamı ekseninde İranlı 

bir gencin yurtdışı tecrübesini ve gurbetteki yalnızlığını aktarırken, Amerika’ya gidemediği için Tahran’da 

kalan Şadi karakterinde ise bekleyiş ve özlem duygusunu ele alır. Yazarın ifadesiyle; “İkiz kardeşlerin 

yaşamı, iki farklı kıtada ama birbirine benzer iki çizgi üzerinde” geçmektedir. Nadir Amerika’da göçmen 

bir öğrenci iken, Şadi değişen Tahran’da anılarıyla bugün arasında hicreti yaşamaktadır. İran’ın siyasi 

değişiminin toplumdaki yansımalarını gösteren romanda biri İran’ın başkenti Tahran’da diğeri Amerika’nın 

Iowa eyaletinde bulunan ikiz kardeşlerin yaşadığı hadiseler eşliğinde Muhammed Rıza Şah Döneminden 

79 Devrimine, İran-Irak Savaşından bugüne değin İran’da yaşanılan süreç betimlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güli Terakki, İttifak Romanı, Göç, Eğitim, İran. 
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Abstract  

In this article, the theme of migration in the Iranian writer Goli Taraghi's novel "Event" will be 

examined. Also, Taraghi's life and works will be mentioned and the events of the students who chose abroad 

for education in the context of Event novel will be discussed in the country where they migrated as 

foreigners. The author first describes the childhood memories of two brothers living in a family belonging 

to the upper class of Tehran before the 1979 Revolution, in a nostalgic way. In the axis of the life of Nader, 

who went to America for education, while the author narrates the foreign experience of an Iranian youth 

and his loneliness abroad, she discusses the feeling of waiting and longing in the character of Shadi, who 

stayed in Tehran because she could not go to America. In the words of the author, “The life of twins takes 

place on two different continents but on two similar lines”. While Nader was an immigrant student in 

America, Shadi lives her migration between her memories and today in a changing Tehran. In the 

mailto:seval.gunbal@medeniyet.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-5564-0572
mailto:seval.gunbal@medeniyet.edu.tr


VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

novel,which shows the reflections of Iran's political change in Iranian society, the process experienced in 

Iran from the period of Mohammad Reza Shah to the Revolution of 1979 and from the Iran-Iraq War to the 

present, accompanied by the events experienced by twins, one in Tehran, the capital of Iran, and the other 

in the state of Iowa in the USA, is described. 

Keywords: Goli Taraghi, Event Novel, Migration, Education, Iran. 

 

 

1. GİRİŞ 

   İranlı şair ve edebiyat eleştirmeni Muhammed Ali Sepanlu, 1960 ve 70’li yıllarda en iyi 

İranlı kadın öykü yazarları arasında şu isimleri zikreder: Simin Danişver, Mehşid Emirşâhî, Güli 

Terakki, Mîhen Behrâmî, Feride Lâşâyî, Şehrnuş Parsîpur ve Gazâle Alîzâde. Sepanlu, zikrettiği 

isimlerin ardından bu yazarların eserlerindeki ortak noktanın hikâye anlatıcısının kadın 

karakterler oluşuna dikkat çeker. Bu kadın anlatıcı genellikle sessiz sakin, sabırlı ve utangaçtır. 

Sepanlu’ya göre bu sessiz yakınma, İranlı kadının durumunun bir yansımasıdır. Kadın yazarların 

eserlerindeki diğer önemli husus ise onlardaki toplumsal ve siyasi bakış açısıdır (Sepanlu, :126-

127). Sepanlu’nun İranlı kadın yazarlar hakkındaki görüşüne eklenmesi gereken bir mesele daha 

vardır.  O da sessiz kadın anlatıcının bir göç hazırlığı içinde oluşudur. Zira 1979 İran Devrimi 

sonrasında yazarların eserlerinde göç olgusu dikkat çekici boyuttadır. Bu göç kimi zaman irfanî 

ve şiirsel kimi zaman da romantik ve mizahî bir üslupla aktarılır. Muhaceret, göç ya da terk ediş; 

kadın yazarlar arasında yalnızca mekânsal olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da kendini 

belli eder. Sembolik bir anlatımla ana karakterin ruhsal dünyasındaki yolculuğa vurgu yapılır. 

Anlatıcının zihin dünyasında kurguladığı bu göç çoğu zaman hüsran ve acıyla sona erer. 1979 

sonrası edebî eserlerde göç konusunun ağırlık kazandığı görülmektedir. Erkek yazarlara nispeten 

kadın yazarların eserlerinde göç konusunun daha sık işlendiği dikkat çekmektedir. Bunun tek bir 

sebebi olamayacağı gibi Sepanlu’nun bahsettiği ‘sessiz yakınma’nın bu sebepler arasında sayılıp 

sayılamayacağı ayrı bir çalışma konusunu teşkil etmektedir. Bu çalışmada başlangıç olarak 

özellikle İranlı kadın yazarlar arasında göç konusunun nasıl işlendiği irdelenecek, daha sonra Güli 

Terakki’nin İttifak romanında göç olgusu ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Güli Terakki’nin 

İttifak romanı çerçevesinde şekillendirilecek olan bu makalenin ileriki çalışmalarımızı aydınlatıcı 

olması ve modern İran edebiyatı sahasında çalışanlara yol göstermesi hedeflenmektedir.  

2. YÖNTEM 

   Göç, İran edebiyatında özellikle son yıllarda çokça işlenen bir konu olarak dikkate 

değerdir. Bunda yaşanan siyasi ve toplumsal değişikliklerin etkili olduğu bilinmektedir. Yazarlar 

da kendilerini etkileyen bu konuyu eserlerinde ele almışlardır. İranlı yazar Güli Terakki de İttifak 

romanında göç konusunu ele almış ve göçün insanları nasıl değiştirdiğine vurgu yapmıştır. Eser, 

göçün insanlar üzerindeki etkisini gösteren bir roman olmasının yanı sıra, ani göçler ve 

beklenmedik olaylar karşısında insanın kişiliğinin nasıl değişebildiğini hatta yerle bir oluşunu 

yansıtır. Oysa yazar insanın bu viranenin altından kalkacak güçte oluşunu göstermek ister. Bunu 

da romanının sonunda Nadir karakterini otuz küsur yıl sonra yuvaya geri döndürerek yapar. Bu 

umudun dönüşüdür. Yazar, İttifak romanında yurtdışındaki sürgün İranlılara ya da doğduğu 

yerden uzaktaki tüm insanlara bir mesaj veriyor gibidir ve umudun geri dönüşünü 

hatırlatmaktadır. Bu çalışmada İttifak romanı bir göç romanı mıdır yoksa toplumsal ve siyasal bir 

hiciv midir sorusuna cevap bulmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle Terakki’nin “İttifak” 

romanında göç olgusu ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda söz konusu 

eserin titiz bir okumasının ardından, Terakki’nin eserleri üzerine yazılan Farsça ve diğer dillerdeki 

makaleler incelenmiştir. Yazarın öykü ve romanlarının daha çok karşılaştırmalı edebiyata 

araştırma konusu olduğu ve araştırmacıların daha çok onun öykücülüğü üzerinde durduğu 

görülmüştür. Yapılan araştırmaların yazarın öyküleri ekseninde ağırlık kazanmasının sebebi, 

öykülerindeki dilinin romanlarına nazaran daha etkili ve akıcı olması olabilir. Ayrıca yazarın bazı 

öyküleri üzerine sosyolojik ve psikolojik analizler yapılmıştır. Terakki’nin eserlerindeki kadın 

karakterler ise araştırmacıların üzerinde durdukları bir diğer nokta olarak dikkat çekmektedir. 
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Ancak yazarın İttifak romanında oldukça dikkat çeken göç faktörü hakkında ayrıntılı bir inceleme 

yapılmamıştır. Yalnızca, İranlı muhacir yazarların romanlarında göçün rolünün incelendiği 

Farsça olarak kaleme alınmış bir makalede oldukça sathî olarak bu konuya değinilmiştir.86 İttifak 

romanına dair tek kapsamlı inceleme ise Hüccet Zemânî tarafından yapılmıştır.87  

3. GÜLİ TERAKKİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

   Şair, yazar ve mütercim Güli Terakki, 1939’da Tahran’ın Şemîran mahallesinde varlıklı 

bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Terakki, ilk gençlik yıllarından itibaren yazarlığa ilgi 

duymuştur. “Terakki” dergisinin müdürü olan babası Lütfullah Terakki, edebî bir şahsiyetti. Lise 

tahsilinin ardından Amerika’ya giden yazar burada felsefe öğrenimi görmüştür. Tahsilinin 

ardından İran’a geri dönen yazar, altı yıl boyunca Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde mitoloji bilimi ve ilk semboller bölümünde dersler verdi. Bu sırada yapımcı ve 

yönetmen Hejir Daryuş ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Daha sonra eşinden boşanan Terakki, 

1980’de iki çocuğu ile beraber kısa bir müddet için Fransa’ya gitti. Ancak daha sonra burada 

yaşamaya karar verdi. Ülkesi ile ilişkisini kesmeyen yazarın her fırsatta İran’a seyahat ettiği 

bilinmektedir (Niyâzî, 1394: 117). Toplumsal gerçekçi bir yazar olan Terakki’nin eserlerinde 

1979 İran devriminin izlerini görmek mümkündür. Terakki’nin öykü ve romanları anı türü ile 

yakınlık göstermektedir. Özellikle 1979 öncesinin Tahran’ından bahsettiği satırlarda kullandığı 

otobiyografik anlatım dikkat çekmektedir. Yazarın üslubu kimi zaman hiciv öğeleri taşımaktadır. 

Öykülerinin ana temasını şehir hayatı oluşturmaktadır (Âjend, 1397: 232). Eserlerinde karakter 

tahlili, yer ve zaman gibi aslî unsurlara riayet etmediği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Amerikalı 

dilbilimci George Lakoff’un teorileri esas alınarak kaleme alınan Farsça bir makalede Terakki’nin 

öykülerindeki karakterlerden şu şekilde bahsedilmektedir: “Terakki’nin ilk öykülerinde hastalıklı, 

ümitsiz, zayıf, korkak, boyun eğmiş, yalnız ve toplumla ilişki kuramayan insanlar karakterize 

edilmiştir. Çünkü bu şahsiyetler, toplumu cahil ve yüzeysel olarak görür (Sultaniyân, Hâşimiyân, 

1400: 75). Ancak yazarın daha sonraki yıllarda yayınladığı öykülerinde dili daha iyi kullandığı, 

karakter betimlemelerinin olay örgüsü içinde yayıldığı ve olayın gelişmesiyle birlikte 

karakterlerin özelliklerinin kısım kısım ortaya çıktığı bilinmektedir.  

   Beş kısa öykü kitabı bulunan Terakki’nin eserleri şu şekildedir: 1969’da ‘Ben de Che 

Guevarayım’ (Men Hem Che Guevara Hestem), çocukluk ve ilk gençlik yıllarına dair samimi 

hikâyeler içeren ve 1992’de yayınlanan ‘Dağınık Hatıralar’ (Hatırehâ-yi Perâkende), 2000’de 

‘Başka Bir Yer’ (Cây-i Dîger), 2002’de ‘İki Dünya’ (Do Donya), 2014’te ‘İkinci Şans’ (Forset-i 

Dobâre). Cây-i Dîger adlı öykü kitabında yer alan ‘Armut Ağacı’ (Dıreht-i Golâbî) isimli öyküsü, 

bu kitabın en önemli öyküsü olarak değerlendirilmektedir. Bu öykünün ayrıntılı edebî tahlili İranlı 

edebiyat eleştirmeni Hüseyin Pâyende tarafından yapılmıştır. Öykü aynı zamanda İranlı 

yönetmen Daryuş Mehrcûyî tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Terakki, en çok bilinen bu 

öyküsünde Armut ağacını bir insana teşbih etmiş ve ağaca insanî nitelikler atfetmiştir. Bu 

hikâyedeki insan biçimcilik yalnızca ilk satırda değil, bütün bir öykü boyunca devam etmektedir. 

Birinci şahsın ağzından anlatılan hikâyede ağaç kimi zaman akıllı, kimi zaman da meyve 

vermediği için ‘utanç verici sükût’ içindeki bir insana benzetilir (Pâyende, 139: 122-123). 

Terakki’nin öykü kitapları dışında üç romanı bulunmaktadır: 1972’de Kış Uykusu (Hâb-i 

Zimistani), 2014’te ‘Olay’ (İttifak), 2018’de ‘Geri Dönüş’ (Bâzgeşt). Yazarın Kış Uykusu isimli 

romanı, Makbule Aras tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir ve bu eser, Güli Terakki’nin 

dilimize çevrilen tek eseridir.  

4. İTTİFAK ROMANININ KONUSU 

 
86 Araştırmacının diğer iki İranlı yazarın romanları ile karşılaştırdığı makale için bkz: Burûcnî, Bîta Rûhî; 

Sadigî gîvî, Meryem. (1400). “Nakş-i Muhaceret der Tarz-i Tefekkür-i Nivîsendegân-i Muhacir ve İn’ikas-

ı Ân der Romanhâyeş (Berresî-yi Movridî: Mahmud Golabderre-yi, Fîrûze Cezayirî Duma ve Goli-yi 

Terakki).” Bahar-i Edeb. ş:4, s: 37-51). 
87 Ayrıntılı bilgi için ilgili makaleye bkz: Hüccet Zemânî, “Berresî-yi Roman-i Ettifak ez Goli-yi Terakki.” 

Nakd-i Ketab-i Edebiyat ve Honer. Pâyîz 1396. ş: 11, s: 121-144.  
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   Roman, Şâd Bânu ya da Şadi’nin ellinci yaş günü ile başlar. Birkaç gün sonra Şadi’nin 

doğum günüdür ve onun en büyük arzusu yıllardır haber alamadığı ikiz kardeşi Nadir’i bulmak 

için Amerika’ya gitmektir. Bu sebeple gazetelerin tur reklamları sayfalarına bakar. Bu arada 

kapısı çalar. Gelen her zamanki gibi emlakçıdır. Değişen Tahran’da eski evlerin yerine 

gökdelenler inşa edilmektedir. Şadi ise oturduğu evin kardeşi Nadir’e ait olduğundan onu 

satamayacağını, kardeşi geldiğinde ne yapacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini söyler ve 

emlakçıdan kurtulur. Bu arada komşusu Habîbî Hanım, oğlundan haber alamıyordur ve başına bir 

şey gelmesinden korkuyordur. Daha sonra oğlunun İran’ın kuzeyine yolculuk yaptığını öğrenince, 

bu durumdan Şadi’yi de haberdar eder. Komşunun çocuğunun kuzeye gittiği haberini alan 

Şadi’nin zihninde anıları canlanmaya başlar. Zira çocukluğunun en güzel yılları anne babası, 

Nadir ve babaannesi ile birlikte İran’ın kuzeyinde, Ramser88 yakınlarında, dalga sesleri eşliğinde 

geçmiştir. Şadi ve Nadir, 1943 yılının yazında, ailesinin her yaz olduğu gibi iki aylığına kiraladığı 

İran’ın kuzeyindeki sahil kıyısında bir evde dünyaya gelmişlerdir. Babaları yer bilimcidir, 

edebiyat ve müzikle de ilgilenir. İkizlerin dersleri bitince onları dağa, ormana götürür. 

Annelerinin adı Âvâ’dır ve babası İran’ın Japonya büyükelçiliğinde çalışan bir memur olduğu 

için çocukluğu Tokyo’da geçmiştir. Edebiyata ve resme alakası vardır. İkizler, on altı yaşına 

gelinceye dek, yazların bir kısmını Ramser’de bir kısmını Tahran’da geçirmişlerdir. Her zaman 

birbirlerinin yanında olmaya ant içmişlerdir. İki kardeş Tahran’daki tatil günlerinde çoğunlukla 

sinemaya ya da Şemîran89 mahallesinin kafelerine giderler. Bu çocukluk günlerinde daha 

sonraları Şadi ile evlenecek olan ve hep elinde şiir kitabı ile dolaşan Puşkin lakabını verdikleri 

oldukça utangaç bir çocukla tanışırlar. Nadir ise Rus bir anne ve İranlı bir babadan İran’da 

dünyaya gelen Tanya isimli bir genç kıza âşık olur. Tanya’nın mahalleden ayrılmasının ardından 

Nadir üzüntüden kendini derslerine veremez. Durumu fark eden babası o zamanın bütün orta halli 

ve müreffeh ailelerin yaptığı gibi tahsiline devam etmesi için oğlunu Amerika’ya göndermeye 

karar verir. Zamanın Nadir’e iyi geleceğini düşünmektedir. Nadir’in Amerika’nın Iowa eyaletine 

gitmesinden kısa bir zaman sonra babası vefat eder. Liseyi iyi dereceyle bitiren Nadir, yabancı 

öğrenci bursu kazanır. Annesi Nadir’e çok az para gönderebilmektedir. Bu yüzden yaz tatillerinde 

çalışmak zorundadır. Ancak ne kadar çalışsa da yaz bitince elinde hiç para kalmamaktadır. 

Şadi’nin Amerika’ya gelmesi mümkün değildir, Nadir’in de Tahran’a gitmesi. Çünkü gidiş dönüş 

masrafları çoktur ve annesine daha fazla yük olmak istemez. Nadir, üniversite üçüncü sınıfa 

geldiğinde üniversitenin boks ve gülle atma şampiyonu David Mason ile oda arkadaşı olur. Nadir, 

üniversitedeki hocasının yabancı öğrenciler için düzenlediği bir davette Sheila isimli bir genç 

kızla tanışır. Zamanla yakın arkadaş olurlar ve birlikte sinemaya giderler. Sheila’nın çiftçi olan 

ailesi Nadir’i noel tatili için evlerine davet ederler. Nadir kabul eder. Zamanla Nadir’in bu evdeki 

misafirliği uzar. Sheila herkese Nadir ile nişanlanacağını söyler. Nadir, Sheila’nın bu yalanı 

karşısında şaşkındır ama güçsüzdür ve teslim olur. Çok geçmeden evlenirler. Ancak Sheila, 

Nadir’i değiştirmek ister ve ondan gündüzleri bir çiftçi gibi çalışmasını ve diğer köylüler gibi 

davranmasını bekler. Daha sonra anlaşamayıp ayrılırlar.   

   Güli Terakki, eserinin diğer yarısını ikiz kardeşlerden Şadi’nin başından geçen olaylara 

ayırır. Nadir’in başından bunlar geçerken Şadi, edebiyat alanında yüksek lisansını yapmıştır ve 

öğleden sonraları üniversitenin kütüphanesinde çalışmaktadır. Kanser olan annesi ve babaannesi 

ile ilgilenir. Babasının ölümünün ardından çocukluğunun güzel günlerinin artık bittiğini anlar. 

Çocukluk arkadaşı Puşkin doktor olmuştur. Şadi’nin evine sürekli uğrar ve yaşlı kadınların 

ilaçlarını verir, onları muayene eder. Bu sırada 1979 İran devrimi olur. Üniversiteler kapanır ve 

Şadi işsiz kalır. Başörtüsü takmak mecburi olur. Araçlar dikkatle aranır ve mahalleden tanıdığı 

bazı komşu çocuklar kimlik sorgulamaya başlar. Yazar, Şadi karakterinde bekleyişi sembolize 

eder. Şadi, ruhundan başka hiçbir yere göç edemeyendir. Nadir Amerika’ya uyum sağlamaya 

çalışırken Şadi, siyasi münazaralar ve devrimci nutukları seven Puşkin’in siyasi arkadaşlarını 

evinin bodrumunda ağırlıyordur. Yazar, İran’ın saltanattan devrime geçiş sürecini şu sözlerle 

özetliyor: “İran, her türlü maddenin içinde kaynağı bir kazana dönüşmüştü: Kralcı, komünist, 

batıcı, doğulu, aydın…” (Terakki, 1394: 165). Bu sırada Irak, İran’a saldırır. Şehirde uçaksavar 

 
88 İran’ın kuzey bölgesinde bulunan Mâzenderan eyaletine bağlı bir sahil şehridir.  
89 Tahran’ın kuzeyinde bulunan tarihi mekânlarıyla da meşhur bir semt.  
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sesleri duyulur. Bu günlerde üç kadının yalnız yaşadığı eve girip çıkmak Puşkin için oldukça 

tehlikelidir. Tek çözüm yolu ise Şadi ile evlenmektir. Ancak Puşkin bunu söylemekten çekinir. 

Bir gün Şadi, annesinin ilaçlarını almak için Puşkin’in arabasına biner ama yarı yolda Komite 

Devriyeleri yollarını kapatır, “Bu hanımla Nasıl bir bağınız var?” diye sorar. Puşkin nişanlı 

oldukları yalanıyla oradan kurtulmak istese de başaramaz. İnkılap için yaptıklarından bahseder. 

Sonunda Şadi’nin yakında eşi olacağını söyleyerek onları ikna eder ve oradan ayrılırlar. Bu 

olaydan sonra kendinde evlilik teklifi etme cesaretini bulan Puşkin, Şadi’yi babaannesinden ister. 

Şadi kabul eder ancak Puşkin, eğer Şadi’nin annesi ölürse evlilikten vazgeçeceğini bilir bu yüzden 

bir an önce bir molla bulup nikâhı kıymasını ister. Nikâh esnasında uçaksavar, top tüfek sesleri 

duyulunca sığınağa koşarlar ve nikâh kaldığı yerden devam eder. Terakki, olayları kendi doğal 

akışına bırakır ve öyle mizahî bir dil kullanır ki, bu satırların bir tiyatro sahnesi izler gibi 

okuyucunun zihninde canlanmasına aracı olur. Top tüfek sesleri altında nikâhları kıyılır. Sîrus 

adında bir oğulları olur. İran-Irak savaşı yedinci yılına girmiştir. Şehirde her gün bir yerler 

bombalanır. Birçok insan Tahran’dan kaçar. Puşkin hastalanır ve ölür. Şadi, kocasının ölümünün 

ardından bazı mektuplar bulur. Mektuplar devrim öncesine aittir ve Tanya’dan gelmiştir. Tanya, 

niçin birdenbire gitmek zorunda kaldığını anlatır mektuplarında ve ısrarla Nadir’in adresini ister. 

Şadi, eşinin Tanya’ya Nadir’in adresini vermediğini anlar, bundan büyük bir ıstırap duyar ve 

hastalanır. Daha sonra Nadir’in kardeşine yazdığı mektuplar da ortaya çıkar. Bu sırada Nadir, 

İran’a geri döner. Yıllar sonra ikiz kardeşi Şadi ve yeğeni Sîrus ile görüşür. Şadi’nin cevabını 

bekleyen emlakçı romanın sonunda yine görünür. Nadir evi satmaya, Şadi ve yeğeni ile beraber 

tıpkı çocukken olduğu gibi İran’ın kuzeyinde sahil kıyısında bir evde yaşamaya karar verir. 

5. İTTİFAK ROMANINDA GÖÇ OLGUSU 

Göç sebepleri arasında savaş, kıtlık, hastalık ve ekonomik nedenler gibi faktörler 

sayılabilir. Göçleri tetikleyen bu unsurlar her dönemde farklı olsa da insanların aslî vatanlarından 

ve alışkın oldukları, doğup büyüdükleri yerlerden uzakta bir yaşamı seçmeleri değişmez bir 

gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatanın uzağındaki bu yeni hayat, ister istemez kendi 

edebiyatını doğurmuştur. 79 İran devrimi sonrasında da gerek İran’daki gerekse yurtdışındaki 

İranlı yazarlar eserlerinde göç olgusunu işlemişlerdir. Bazı yazarlar göç olgusunu doğrudan 

işlediği gibi -Güli Terakki’nin İttifak romanı buna bir örnektir- bazı yazarlar ise sembolik bir göçe 

işaret etmişlerdir. İranlı yazar Feriba Vefî’nin Perende-yi Men romanı buna bir örnektir.90 Yazar, 

bu romanında iki çocuk sahibi bir annenin kocasının ilgisizliğinden ve rutin hayatından 

sıkıldığından bahseder. Eserin temelinde sürekli bir gidiş ve göç etme hayali söz konusudur. Sınırı 

aşmak romanın kilit noktalarından biri olmuştur. Aynı şekilde kadın da zihnindeki göçmen kuş 

sayesinde dilediği her yere gidebileceğini vurgulayarak aslında çoktan olduğu yerden 

uzaklaştığını ve sessiz sedasız bir göçe hazırlandığını kuş üzerinden sembolize ederek aktarır: 

“Eğer birinin kuşu bir yerden uçarsa, orada kalması zordur. Kendi evinde bile yabancı olur.” 

(Vefî, 1389: 141). Kuş simgesi, karşılığını gitmekte bulur. Bu gidişin varacağı yer ise göç 

gerçeğinin başladığı yerdir. Efsane ve mitlerde kuşun ruhu temsil ettiği de bilinmektedir. 

Romanın anlatıcısı olan ana kadın karakterin bedeni tek bir yerde sabit iken, ruhu özgürdür ve 

kuş gibi her yerde gezebilmektedir. Fars edebiyatında kuş, ilahî sırlara ermek için yapılan 

yolculuklarda sıklıkla kullanılan bir imge olarak dikkat çekmektedir. Ferîdüddîn Attâr 

Nişabûrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı (Kuşların Dili), Ahmed Gazzâlî’nin Risâletü’t-Tayr’ı (Kuşlar 

Risalesi) ve İbn Sînâ’nın et-Tayr’ında hakikat ve birlik arayışındaki insanlar kuş ile sembolize 

edilir. Dolayısıyla bu imgenin modern İran edebiyatına da gelişigüzel girmiş olması düşünülemez.  

   Çağdaş İranlı kadın yazarlardan Nesim Mer’aşî’nin91 Pâyîz, Fesl-i Âher-i Sâl Est 

(Sonbahar Yılın Son Mevsimidir) romanı da göç konusunu işleyen bir diğer eserdir. Bu romanda 

ise İran’dan Fransa ve Kanada gibi ülkelere göç etmek isteyen tahsilli insanlarla karşılaşırız: 

 
90 Farsça adı Perende-yi Men (Benim Kuşum) olan roman, ‘Uçup Giden Bir Kuş’ adıyla, Lale Javanshir 

tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.  
91 Nesim Mer’aşî’nin dilimize çevrilen tek eseri, Heres (Budama) isimli romanıdır. Bu roman, 

Ersiz Köy adıyla Eyyüp Bayka tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.   
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“Vizemi alınca Fransa’da bu denli yabancı olacağım. Her ne kadar şık elbiseler giysem, 

saçlarımı Audrey Tautou modelinde kısaltsam ve aksansız konuşsam da yine de yabancıyım. 

Adam dörtyolun bir köşesinde durmuş, ileriye geçmiyor. Önünden geçiyorum. Bu caddelerden 

değil. Kahverengi bir mantonun ortasındaki mor düğme gibi her şeye ilgisiz. Toulouse 

caddelerinde ilgisizleşiyorum. Bana benzemiyorlar. Onlarda görünce bir şeyi anımsayıp da 

dudak kenarlarımın yukarıya hareket edeceği bir yer bulamıyorum. Her şeyi en baştan 

yapmalıyım. Doğduğum günden. Yaşamım orada sıfırdan başlıyor. Hiçbir hatıra olmadan.” 

(Mer’aşî, 1397: 169). 

   Elbette 79 devrimi sonrasında artan göç hareketleri birçok edebî esere konu olmuştur. 

Ancak bu çalışma için daha açıklayıcı örnekler olması bakımından yukarıda iki romandan bazı 

satırlar aktarılmıştır. Bu örneklerle iktifa edilecek olup, bu bölümde çalışmamızın konusunu teşkil 

eden İttifak romanında göç olgusunun nasıl ele alındığı incelenecektir. Bu bağlamda romanın 

daha ilk sayfalarında tur şirketlerinin reklamlarına bakan Şadi’nin şu cümleleri dikkat 

çekmektedir:  

“Bütün bu insanlar dünyanın uzak bölgelerine yolculuk yapma hazırlığındalar. Ondan 

başka herkes. Pasaportlarını göğüslerine bastırmışlar. Candan daha değerli pasaportlar, 

özgürlük belgesi, geçerli vize ve yeşil çıkış mührü ile.” (Terakki, 1394: 9).  

   Modern dünyada artan göç hareketleri, ya da bir sınırdan diğer sınıra mecburî veya 

isteğe bağlı taşınma, pasaport ve vizeye daha çok anlam atfedilmesine sebep olur. Romanda geçen 

bu satırlar aslında kendi içinde bir eleştiri de taşır. O da bu belgeye özgürlük anlamının 

yüklenmesidir. Zira kaçışın en güvenli yolu bir pasaport ve vizeye sahip olmaktır. Bununla 

birlikte İran’da 79 Devrimini yaşamış ve savaş yıllarını görmüş Şadi için pasaportun, özgürlük 

belgesine dönüşmesi tuhaf karşılanamaz. Şadi uzun yıllar boyunca kardeşi Nadir’in Amerika’dan 

dönmesini beklemiştir. Nadir’den bir süre sonra o da eğitim için Amerika’ya gidecektir ancak 

babasının ölmesi ailenin bütün gelecek planlarını bozar. Nadir de İran’a gelemez. Böylece 

kardeşler yıllarca birbirlerinden ayrı yaşarlar. Şadi’nin arkadaşlarının çoğu ya İran’dan gitmiştir 

ya da ölmüştür. Kalan dostlarıyla da görüşmek yerine kendi kabuğunda yaşamayı seçer. Kardeşi 

Nadir ise Amerika’da Alidad isimli bir üniversite öğrencisinin penceresiz, eğri tavanlı ve küçük 

odasında yaşamaktadır. Alidad, Nadir’in babasının bir tanıdığının oğludur. Yıllar önce eğitim için 

Amerika’ya gitmiş ve buraya alışmıştır. Rahat tavırları Nadir’in dikkatini çeker, adeta 

Amerikalılara benzemektedir. Göç olgusu, Nadir’in yabancılık duygusunu derinden yaşamasına 

sebep olmuştur. Her sabah uyandığında kurmalı bir insan gibi amaçsızca kitaplarını çantasına 

doldurur ve okuduğu lisenin yolunu tutar. Amerika’ya geldiği ilk yılda babasını kaybeder. Bu 

sırada konuşacak birilerine çok ihtiyacı vardır. Sınıf arkadaşlarından bir yakınlık göremeyince 

tanıştığı Afganlı üniversite öğrencileri ile bir süre dost olur ve Nadir’i evlerinde ağırlarlar. Onların 

yanından ayrıldığında yalnızlığının derinliğini anlayan Nadir, dil derslerinde ağlamaya başlar, 

Amerika’dan gitmek istemektedir ancak omuzlarında ailesinin sorumluluğunu hissetmektedir. 

Masraflarının birazını da olsa kendisi karşılayabilmek için okul dışında ve tatillerde çalışmaya 

başlar. Bir pazarlamacılık işi bulur ama utangaç bir satıcıdır ve bu işi devam ettiremez. Liseyi 

bitirip üniversiteye başladığı sırada oda arkadaşı Alidad, yaşadıkları Iowa’nın Des Moines şehrini 

sıkıcı bulduğu için New York’a taşınır. Alidad’ın gitmesiyle Nadir’i korku kaplar: 

“Alidad, ince bir iple Nadir’i İran’a bağlıyordu. Aynı dili konuşuyorlardı ve ortak 

hatıralara sahiptiler. Gidişiyle sanki bir kapı geçmişin yüzüne kapanıyordu ve Nadir, onu 

bekleyen yalnızlıktan korkuyordu. Bundan sonra kendisi vardı ve binlerce Amerikalı öğrenci.” 

(Terakki, 1394: 86). 

      Aldığı bursla üniversite harcından muaf olan Nadir yurtta bir oda tutar. Tanya’yı 

unutmaya çalışır. Ama her sabah uyandığında hâlâ nerede olduğundan emin olmak için pencere 

kenarına gidip dışarıya bakar. Yurttaki hayat onun için oldukça zor geçmektedir. Amerikalı 

öğrenciler ondan daha uzun boyludurlar ve Nadir’le alay ederler. Nadir, bazen onların zorbalığına 

maruz kalır. Bir gün Nadir’in yastığının altına torpil koyarlar. Top mermisi gibi kulaklarında 

çınlar. Kulak zarı zarar görür ve bir müddet sesleri ayırt edemez. Yabancı öğrencilerin, diğer 

öğrencilerden daha çok Amerikalı öğrencilerin saldırganlıklarına uğradığı görülmektedir. Nadir 
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bu yüzden başka bir şehre gitmeyi düşünür ama vazgeçer. Zira değişimden korkuyordur. 

Bilmediği olaylarla karşılaşmaya hazır olmadığını düşünen Nadir için bir yerden başka bir yere 

taşınmak oldukça zordur. Nadir zor da olsa üniversite üçüncü sınıfa gelir. Yeni oda arkadaşı 

David Mason adında iri cüsseli bir Afro-Amerikalıdır. Nadir, ilk anda David’i görünce onun 

heybetinden korkar. Ancak David, onun en iyi arkadaşı olacak ve bütün zorbalıklardan Nadir’i 

koruyacaktır.  

   Nadir, Des Moines’te yeni dostlar edinmiştir. Yerel bir gazeteden gelerek İran kültürü 

hakkında onunla röportaj yaparlar. Yirmi yaşlı Amerikalı kadından oluşan ‘dünya barışı 

taraftarları derneği’ onu konuşma için derneğe davet ederler. Nadir burada onların İran hakkındaki 

sorularına cevap verir. Bu sorular aslında yurtdışındaki birçok İranlının karşılaştığı soruların 

toplamıdır. Yazar bu satırlarda hiçbir yoruma yer vermez ve soru cümlelerinde hiciv üslubunu 

öne çıkarmayı tercih eder:  

“İran’da kaldırım var mı?” 

“İranlı kadınların evden dışarı çıkmalarına izin veriliyor mu?” 

“İran’da patates var mı?” 

“İran halkı kiliseye gidiyor mu?” (Terakki, 1394: 91). 

   Nadir, Sheila’nın kendisine gösterdiği ilginin samimi olduğuna inanır, onun yanında 

gurbet hissi duymaz ve kendini ‘kayıp bir yabancı’ gibi hissetmez: 

“Onunla rahattı. Yalnız başına bir adamın bir ev kedisine alışması gibi ona alışmıştı. 

Sabah uyandığında mutluydu ve geceki programı düşünüyordu: Pizza, sinema, parkta gezinti, 

diğerleri gibi, sınıf arkadaşları gibi, şehrin genç kız ve erkekleri gibi. İlk kez gurbet hissi 

duymuyordu. Artık kayıp bir yabancı olmadığını hissediyordu.” (Terakki, 1394: 99). 

   Ancak Sheila zamanla katı ve acımasız birine dönüşür ve Nadir’i değiştirmeye çalışır. 

Bunu ilk olarak Nadir’i kilise nikâhına zorlayarak yapar. Sheila’nın babası da işsiz ve ‘yabancı’ 

damadını bir çiftçiye dönüştürme gayreti içindedir. Aynı şekilde rahip de ne pahasına olursa olsun 

Nadir’i Hristiyan yapma arzusu taşımaktadır. Bütün bu baskılar içinde kalan Nadir Sheila’nın her 

isteğini kabul edecek ve hiçbir zaman ona hayır diyemeyecektir. ‘Değişim’ kelimesi, romanın 

tahlili ve göçmenlerin gurbete alışma ve kendi ayakları üzerinde durarak hayatlarını idame 

ettirebilme zorluğunu yansıtması açısından hassas bir öneme sahiptir. Sheila ile evlenmek üzere 

olan Nadir, telefonda konuştuğu kardeşi Şadi’ye; “Ne yapacağım?” diye sorar. Şadi, hayır 

demesini söyler. Ancak Nadir, geç oldu yanıtını verir. Bunun üzerine Şadi şöyle der: “Geleceğini 

düşün. Hayır de. Bu bir kelime ile hayatının gidişatını değiştirebilirsin. Yapabilirsin. Korkma.”  

(Terakki, 1394: 122). 

   Evlendikten sonra Nadir, Sheila’nın ailesi ile yaşamaya başlar. Eşiyle yaşayabileceği 

ayrı bir ev tutmak ister ama Sheila, anne ve babasından ayrı yaşamayacağını söyler. Nadir, bu 

yeni evin içinde bir yabancı olduğunu daha çok hissetmeye başlar ve giderek kendine bile 

yabancılaşır. Bütün iradesini kaybettiğini ve elinin kolunun bağlandığını düşünür. Cam bir kafese 

hapsedilmiş gibidir. Sheila’nın kaba kuvveti ve inadı karşısında hep geri adım atar ve teslim olur. 

Nadir’in eve yerleşmesinden sonra kayınpederinin çiftliğinde bazı domuzlar ölür. Kayınpederinin 

saçlarının yarısı beyazlar, kayınvalidesi ise kızının geleceğini hiç iyi görmez. Bu şüpheli 

yabancının eve gelişi, huzurlu ailenin bütün düzenini sarsmıştır. Evdeki bütün felaketler Nadir’in 

varlığına bağlanmaya başlamıştır. Sonunda Sheila boşanmaya razı olur. Çok sürmez Nadir’i 

unutur ve gerçek bir Amerikalıyla evlenir. Ailenin yeni damadı deniz kuvvetlerinde subaydır. 

Böylece evlerine hiç beklemedikleri bir anda giren İranlı, yine bir anda hayatlarından 

çıkıvermiştir. Yazar bu bölümde Nadir’i şüpheli yabancı olarak tasvir ettiği satırlarda hiciv 

üslubunu kullanmıştır. Aynı zamanda yazarın toplumsal ve siyasal eleştiri yapmaktan 

kaçınmadığı görülmüştür: “Yabancı adam. Her zaman kayıp. Belki İranlı olmak tam da budur. 

Yani olmamak ya da başka bir yerde olmak.” (Terakki, 1394: 157). 
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6. SONUÇ 

   İttifak romanı, salt göç konusunu edebiyata taşıyan bir roman değil aynı zamanda 

yazarın ince ve yerinde yaptığı hicivler sayesinde toplumsal bir eleştiriye dönüşebilme gücünü 

taşıyan bir eserdir. Yazarın hicivden istifade ettiği satırlarda daha başarılı bir anlatım ortaya 

koyduğu dikkat çekmektedir. Zira çoğu zaman en ufak bir ayrıntıya ya da doğa tasvirine yer 

vermeden düz bir anlatımla peş peşe olayların sıralandığı eserde okuyucunun dikkatini canlı tutan 

tek öğe yazarın kullandığı hicve dönük üsluptur. Yazar, eserinde göç olgusuna doğrudan temas 

ettiği durumlarda bireyin toplum içinde ne kadar çaresiz kaldığını, iradesini ve özgürlüğünü 

yitirip, ‘camdan bir kafese’ mahkûm oluşunu sade bir dille anlatır.  

   Göç olgusunun İttifak romanındaki yansımaları değerlendirildiğinde şu gerçeklikler 

göze çarpmaktadır:  

a) Nadir, gurbette kendini yalnız hissetmekte ve korkmaktadır.  

b) Nadir, kendisi gibi aynı çevre ve kültürden gelen insanlarla konuşmaya muhtaçtır. 

c) Yeni ülkeye uyum sağlamakta ve para kazanmakta zorlanmaktadır.  

d) Akran zorbalığına maruz kalmaktadır.  

e) Zihninden geçeni dürüstçe söylemekten çekindiği için hep başkalarının emirlerine itaat 

etmek zorunda kalır ve olaylar silsilesini takip ederek hiçbir irade gösteremediği yeni hayatına 

doğru sürüklenir.  

   Bu maddelere dikkatle bakıldığında ilk olarak Nadir’in kendi isteği dışında ve hiçbir 

hazırlığı olmadan gerçekleşen göç olayı sonucunda yaşadığı kültür şoku, yalnızlık, özlem ve 

çekingenlik göze çarpmaktadır. Daha sonra ise yeni çevreye uyum sağlama, güvenli yer sorunu 

ve mizacına uygun çalışma sahası bulamama gibi sorunlar ön plana çıkmaktadır. Göç, romanın 

ana teması olsa da arka planda toplumun bireyi nasıl belli kalıplara hapsetmeye çalıştığı 

işlenmektedir. Nadir’den kendi toplumunun kalıplarına göre hareket eden bir insan yaratma 

çabası içindeki Sheila’nın karakterinde, göç edilen ülkenin bir özeti görülmektedir. Nadir 

karakterinde ise bireyin, toplumun bu katı kuralları karşısında nasıl çaresiz, iradesiz bir şekilde 

rastlantısal olarak hareket edişi ve bilinçli hiçbir hareket gösteremeyişi sembolize edilmiştir. 

Yazarın İttifak romanında anlatmak istediği, göç edilen ülkenin göçmenleri değiştirme gücü mü 

yoksa insanın iradesinin hayatın mesirini değiştirebilme gücü müdür? Belki de üçüncü bir seçenek 

olarak hiç beklenmedik olayların yaşamın sıradan akışını değiştirmeye olan yetisidir.  
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Özet 
Bu çalışma, TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların TBM programını yıllık 

rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ve TBM programına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Çalışmanın temel amacının bütüncül bir yaklaşımla aydınlatılabilmesi için, nitel araştırma 

desenlerinden olgu bilimden yararlanılmıştır. Hatay ili, Antakya İlçesi, MEB’e bağlı lise kademesinde 

görev yapmakta olan 7 psikolojik danışman ile görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Veriler içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda TBM programından bütün katılımcılar içerik 

yönünden faydalandıklarını belirtmelerine rağmen, modülleri birebir uygulamadıkları bilgisine ulaşılmıştır. 

TBM programının farkındalık oluşturma, materyal zenginliği sunması sık tekrar eden güçlü yönlerken, 

zaman açısından uygulanabilirliğinin düşük olması sık vurgulanan zayıf yöndür. Bu araştırmanın 

bulgularından yola çıkarak TBM programına yönelik içerik yoğunluğunun azaltılması, tüm sınıf düzeyleri 

için rehberlik saatlerinin uygulamaya konulması, okul temelli program geliştirme ve uygulama konusunda 

psikolojik danışmanlara destek verilmesi önerilir. Araştırmacılara ise çalışmanın daha çok katılımcıyla 

tekrar edilerek daha zengin bulguların elde edilmesi, çalışma çoklu durum çalışması deseni kullanılarak 

TBM programına ilişkin daha derinlemesine bilgi edinilmesi ve program geliştirme uzmanları ile TBM 

programına dönük eylem araştırmaları tasarlanması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: psikolojik danışman, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı, Türkiye 

Bağımlılıkla Mücadele Programı, eğitim programını uyarlama 

 

ADDİCTİON PREVENTİON TRAİNİNG (APT) PROGRAM OF 

TURKEY: ADAPTATIONS, OPINIONS AND RECOMMENDATIONS OF 

PSYCHOLOGICAL ADVISORS TO THE ANNUAL PROGRAMS 

Abstract 
This study aims to reveal the work that psychological counselors who are practitioners of the 

Addiction Prevention Training (APT) program do to prevent addiction in schools, their views on the APT 

program, and how they adapt the APT program to their annual guidance programs. In order to clarify the 

main purpose of the study with a holistic approach, case science was used from qualitative research patterns. 

Data were collected by using the interview technique with 7 psychological counselors who are working at 

the high school level affiliated to the Ministry of National Education, Antakya District, Hatay province. 

The data were subjected to content analysis. As a result of the analysis of the data, it was found that although 

all participants from the APT program stated that they benefited from the content aspect, they did not apply 

the modules one-on-one. While the awareness-raising and material richness of the APT program are 

frequently recurring strengths, the low applicability of the APT program in terms of time is a frequently 

highlighted weakness. Based on the findings of this research, it is recommended to reduce the intensity of 

content for the APT program, implement guidance hours for all grade levels, and support psychological 

counselors in developing and implementing school-based programs. The researchers repeated the study 

with more participants to obtain richer findings, the study using a multiple case study design, the APT 

program more in-depth information acquisition and program with the program development specialists APT 

action-oriented research design is recommended. 

Keywords: psychological counselor, school guidance and psychological counseling program, 

Addiction Prevention Training (APT) Program Of Turkey, adapting the education program 

GİRİŞ 

Bağımlılığın insanı, toplumu ve tüm dünyayı etkileyen bir sorun olması mücadele 

konusunda da çeşitli yöntemlerin geliştirilmesi gerektirmiştir. Bağımlılıkla mücadelede, 

bağımlılık oluşmadan önlem almak oldukça önemlidir ve önleyici hizmetlerde akla ilk gelen 

yerler okullardır. Ülkemizde Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele konusunda 

yapılan önleme çalışmalarında ki yetersizliklerden yola çıkarak okul temelli Türkiye Bağımlılıkla 

Mücadele Eğitim Programı’nı (TBM) geliştirmiştir. TBM programıyla öğrenciler arasında köprü 

rolü üstlenen psikolojik danışmanların programı okullarına nasıl uyarladıkları, programın 

etkililiğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 
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Bağımlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden ciddi zararlara yol açan ve bazen bir 

kişiye bazen bir nesneye bazen de bir duruma karşı gelişebilen irade kaybı olarak tanımlanabilir  

(Uzbay, 2009). Bağımlılık, başlangıçta kişinin iradesi ile ortaya çıksa da bir süre sonra iradesi 

dışında devam etmektedir. Bu irade kaybı, kişiyi kendisine ve yakın çevresine ciddi zararlar 

vermekte, ayrıca toplum açısından da sorunlar meydana getirmektedir (American Psychiatric 

Association [APA], 2013; Çetinkaya Yıldız, 2020; Ögel, 2001;Yılmış, 2019). Bağımlılıklar, 

fiziksel ve ruhsal olarak çeşitli türlere ayrılır ve bu çeşitlilik mücadele konusunda da farklı yöntem 

ve tekniklerin uygulanmasını gerekli kılmıştır (Dere ve Uçar, 2020). Bağımlılıkla mücadelede 

önleyici hizmetler oldukça önemlidir çünkü bağımlılık oluştuktan sonra tedavisi uzun süreli ve 

maliyetli olmaktadır. Ayrıca bağımlılığın tekrar etme oranı da yüksektir (Göv, 2019; Yılmış, 

2019). 

Topluma yön veren okullar, bağımlılıkla mücadelede önemli rollere sahiptir. Türkiye 

Yeşilay Cemiyeti 1920’den bu yana bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar 

yürütmektedir. Ülkemizde önleyici çalışmaların eksikliğini gidermek için, okul ve aile tabanlı 

yöntemleri bir arada kullanarak tüm topluma kapsayan bilimsel temelli Türkiye Bağımlılıkla 

Mücadele (TBM) programını geliştirmiştir. (Yılmaz, 2014). Yıllık Rehberlik Programları 

içeriğinde öğrencilerin özellikleri (gelişim dönemleri, yaş ) dikkate alınarak TBM içerikleri 

doğrultusunda psikolojik danışmanlar tarafından eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlanmaktadır 

(Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2018).  

TBM programının uygulayıcısı olarak yer alan psikolojik danışmanların konuyla ilgili 

farkındalıkları ve TBM programını yıllık programlarına uyarlama durumları yürütülen programın 

etkililiği açısından dikkate değer bir konudur (İşmen Gazioğlu ve Canel, 2015). Programın 

uygulayıcısının programı kabulü, reddi, zenginleştirmesi ve farklı materyallere başvurması 

durumları uyarlama olarak düşünülebilir (Güzel Yüce, 2021). Bu bağlamda alanyazın 

incelendiğinde TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların programı yıllık 

rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarına dair süreçleri mercek altına alan bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

a. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı 

TBM, Yeşilay tarafından bireylerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, okullarda ve 

yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanmış bilgilendirme ve önleme odaklı aynı 

zamanda kazanım temelli bir eğitim programıdır (TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu, 2015). 

TBM bireyler bağımlılık sürecine girmeden önleyici hizmetlerle bu riski düşürmeyi hedefleyen 

bilimsel bir programdır. TBM, sağlıklı yaşam, tütün bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji 

bağımlılığı ve alkol bağımlılığı konularında başta okul çağındaki çocuklar olmak üzere, toplumu 

bilgilendirici, farkındalık yaratıcı ve önleyici olmayı hedeflemektedir  (Aktan ve arkadaşları, 

2018). 

TBM, temel ihtiyacalar dikkate alınarak, tütün bağımlılığı alkol bağımlılığı, madde 

bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam olmak üzere 5 alanda anaokulu, ilkokul, 

ortaokul ve lise öğrencileri ile yetişkinler için hazırlanmış,  kazanım temelli toplam 18 modülden 

oluşmaktadır. Tablo 1’de bu bilgiler TBM programından uyarlanarak sunulmuştur. 

Tablo 1. Sınıf Düzeylerine Göre TBM Modülleri  

MODÜLLER 
ANAOKUL

U 

İLKOKUL 

(1,2,3,4) 

ORTAOKUL 

(5,6,7,8) 

LİSE 

(9,10,11,12) 
YETİŞKİN 

Sağlıklı Yaşam 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Teknoloji Bağımlılığı 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Tütün Bağımlılığı  
✓  ✓  ✓  ✓  
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Alkol Bağımlılığı    
✓  ✓  

Madde Bağımlılığı    
✓  ✓  

 

TBM Programı, içinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu’nun da olduğu uzman 

eğitim kadrosu tarafından, yaş seviyeleri dikkate alınarak, bilimsel bir temelle hazırlanmış 

modüllerden oluşmaktadır. Yüz yüze eğitim imkânının yanında uzaktan eğitim fırsatı da sunan 

program için kitaplar ve etkileşimli içerikler oluşturulmuştur (Yılmaz, 2014). TBM programının 

uygulayıcısı olan psikolojik danışmanlardan oluşan formatör sayısı 2017 yılında 712’ye 

ulaşmıştır. İhtiyaç durumunda eğitici ve uygulayıcı eğitimleri devam etmekte olup, formatörler 

tarafından bugüne kadar 28000 psikolojik danışmana uygulayıcı eğitimi verilmiştir. Programın 

uygulayıcısı olan psikolojik danışmanlar tarafından MEB’e bağlı okullarda yıllık rehberlik 

programları içerisinde öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak TBM programı 

yürütülmektedir. Programda sigara, alkol, madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam 

modülleri yer almaktadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2018). Bu bağlamda psikolojik 

danışmanlar, yıllık rehberlik programını hazırlarken bu programı da dikkate almaları 

gerekmektedir. 

Yıllık Rehberlik Programı 

 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, psikolojik danışmanlar tarafından okul 

özellikleri ile öğrenci, öğretmen ve veli ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak planlanır 

(Karataş ve Tagay, 2018). Günümüzde okullarda uygulanan gelişimsel rehberlik modeli 

öğrencileri çok yönlü olarak destekleyerek yaşama hazırlamayı hedefler (Doğan, 2016). Bireyleri, 

içerisinde bulundukları gelişim dönemlerine göre ele alan, gelişimsel rehberlik yaklaşımı 

organize edilmiş ve planlanmış bir programa sahiptir ve program beş aşamada (planlama-

tasarlama-uygulama-değerlendirme-geliştirme) gerçekleşmektedir (Nazlı, 2014). Bu beş aşama 

anaokulundan başlayarak lisenin sonuna kadar kapsamlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilir 

(Doğan, 2016). Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının gerçekçi ve uygulanabilir 

olması programdan alınacak verimi arttırır ve kanıta dayalı hizmet verilmesini sağlar. Etkinlik 

temelli bu program uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin merkezinde yer alır 

ve uygulanması esastır (MEB, 2020). 

Rehberlik hizmetlerinin eğitim kurumlarında bir program dâhilinde sunulması, 

yürütülmesi ve raporlaştırılması aşamalarının daha sistematik bir şekilde yürütülmesi ve 

izlenebilir hale getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan rehberlik 

modülü, elektronik ortamda hayata geçirilmiştir (MEB, 2017). Rehberlik hizmetlerinin, 

programlı, ölçülebilir, öğrenci ihtiyaçlarını merkeze alınarak sunulması sağlayan, hesap 

verilebilir nitelikte ki bu sistem bakanlık tarafından belirlenen genel hedefi, iller tarafından 

ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yerel hedefi okulun ya da kurumun ihtiyaçlarına göre 

belirlenen özel hedefler doğrultusunda hazırlanır. Bu sistemde sunulan bir diğer değişiklik 

kodlama sisteminin getirilmesidir. Bu kodlarla hazırlanan rehberlik planlarında bütünlük 

sağlanması amaçlanmaktadır (MEB, 2017). 

Dijital çağ ve beraberinde getirdiği teknolojik, bilimsel ve sosyal değişimler, bu 

değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesi zorunlu hale getirmiştir. Bu 

değişimlerin yanı sıra eğitim alanında ki gelişmeler de eğitim programlarının güncellenmesini 

gerekli hale getirdiği gibi, değişen ve gelişen programların etkililiğinin değerlendirilmesi 

programın amacına ne denli ulaştığının anlaşılması açısından önemlidir (Kumral,2010). 

Uygulanmış olan programın etkililiği açısından karar verme süreci olan değerlendirme süreci, 

yıllık rehberlik programının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, güçlü ve zayıf yönleri, okul psikolojik 

danışmanının performansını ortaya koymak amacıyla işletilmelidir (Karataş ve Tagay, 2018).  

Ülkemizde bu konudaki araştırmalara pek rastlanmamakta, dolayısıyla hizmetlerin etkililiğine 

ilişkin görüşler gözlemden öteye gidememektedir (Terzi, Ergüner Tekiralp ve Leuwerke, 2009). 
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b. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma; psikolojik danışmanların TBM programını yıllık rehberlik programlarına 

nasıl uyarladıklarını ve TBM programına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

1. Yıllık rehberlik programını hazırlarken kullandığınız stratejiler nelerdir? 

2. Yıllık rehberlik programını hazırlarken yaşadığınız zorluklar nelerdir? 

3. Yıllık rehberlik programınızda TBM programıyla ilgili ne tür çalışmalara 

yer verirsiniz?  

4.  TBM programını uygularken yaptığınız uyarlamalar var mı? 

5. TBM programının sizce güçlü yönleri nelerdir? 

6.  TBM programının sizce zayıf yönleri nelerdir? 

7.  TBM programının etkililiğini arttırılması için önerileriniz nelerdir? 

8. Öğretim programı hazırlama, geliştirme ve uyarlama konusunda eğitim 

almak ister misiniz? 

 

YÖNTEM 

 

c. Araştırma Deseni 

Çalışmanın temel amacının bütüncül bir yaklaşımla aydınlatılabilmesi için, nitel 

araştırma desenlerinden olgu bilimden (fenomenolojiden) yararlanılmıştır. Olgu bilim deseni 

farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntısına sahip olunmayan olguların ortaya çıkarılıp 

yorumlanması sağlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu araştırmanın olgusu ise “Türkiye 

Bağımlılıkla Mücadele Programı”dır. Bu kapsamda psikolojik danışmanların okullarda 

bağımlılıkla mücadeleyi önleme amacıyla yaptıkları çalışmaları, TBM programını yıllık rehberlik 

programlarına nasıl uyarladıklarını ve TBM programına ilişkin görüşlerini ortaya koymak 

amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilimsel desen tercih edilmiştir. 

 

d. Katılımcılar 

Çalışma grubunu Hatay ilinde Antakya İlçesi MEB’e bağlı lise kademesinde görev 

yapmakta olan 7 psikolojik danışman / rehber öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin 

özellikler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcı Özellikleri  

Katılımcı Cinsiyet Mezun Olunan Bölüm      Öğrenim Düzeyi 
Mesleki 

Deneyim 

    Ö1 KADIN PDR Lisans     18 

    Ö2 KADIN PDR               Yüksek Lisans     20 

    Ö3 ERKEK Eğitim Planlama ve Yönetimi Lisans     22 

    Ö4 KADIN PDR Lisans      2 

    Ö5 KADI PDR Lisans     23 

    Ö6 ERKEK PDR Lisans      5 

    Ö7 KADIN Eğitim Programları ve Öğretim Lisans     23 
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e. Verilerin Toplanması ve Analizi 

TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların TBM programını yıllık 

rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ve TBM programına ilişkin görüşlerini ortaya 

koymak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. İki psikolojik danışman 

ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşmeden sonra uzman görüşü alınmış ve bazı 

maddelerde düzenleme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış formlar oluşturulurken soruların açık 

uçlu, sıralı, içerisinde yönlendirme olmayan özelliklerde olmasına dikkat edilmiştir. Görüşme 

öncesinde katılımcılardan ses kaydı için izin istenmiştir. Ortalama görüşme süresi 18.01 

dakikadır. Bu araştırmada verilerin analizi için içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. İçerik 

analizi, metinler veya metinlerden oluşan bir kümenin belirli kurallara göre bazı sözcük ya da 

kavramlar ile kodlanarak daha küçük kategorilerin oluşturulduğu sistematik, yenilenebilen bir 

tekniktir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2021). Çalışmaya katılan 7 psikolojik danışman, Ö1’den 

başlayarak, Ö7’ye kadar kodlanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler, transkripte edilmiş, yazı tipi 

olarak times new roman, yazı büyüklüğü olarak 12 punto ve tek satır aralığı kullanılmıştır. Veriler 

toplam 29 sayfadır. Elde edilen veriler tek tek okunup temalar, kategoriler ve kodlar 

belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular ve cevaplar doğrultusunda yıllık 

rehberlik programı ve TBM programı olmak üzere iki tema belirlenmiştir. Daha sonra elde edilen 

bu temaların kategorileri, kodları ve sıklıkları belirlenmiştir.  Belirlenen bu bulgular 

raporlaştırılmıştır. 

f. Geçerlilik, Güvenirlilik ve Etik Önlemler 

Alanyazın taraması ve iki pilot çalışma dikkate alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu uzman görüşünden faydalanmak amacıyla, eğitim bilimleri alanından bir öğretim 

üyesine sunulmuş, gelen dönütler dikkate alınarak görüşme formuna son hali verilmiştir. 

Araştırmanın güvenirliğini arttırmak için çeşitliliği sağlamak adına farklı türde okullardan 

psikolojik danışmanlarla görüşülmüştür. Her görüşme öncesinde, katılımcılara araştırmanın 

amaçları konusunda bilgi verilmiş ve gönüllülük ilkesinden bahsedilmiştir. Katılımcıların 

araştırmaya katılımları ve görüşme sırasında alınacak ses kaydı için izinleri de alınmıştır. 

Verilerin sadece bilimsel amaçla kullanılacağı ve kişisel bilgilerin gizli tutulacağı bilgisi 

verilmiştir. Veriler analiz edilirken görüşmelere sadık kalınmış, hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Ayrıca kodlar ve temalar oluşturulurken araştırmacılar arasında fikir birliği olmasına dikkat 

edilmiştir.  

BULGULAR 

 

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formundan 

elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda “Yıllık Rehberlik Programı” ve “TBM Programı” 

olmak üzere 2 temaya  ve bu temalara ilişkin kategorilere ve kodlara ulaşılmıştır.  
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                                              Şekil 1. Tema ve Kategoriler 

Ortaya çıkan temaların, kategorilerin ve kodların neler olduğu, hangi sıklık ile ortaya 

çıktığına yönelik bulguları içeren ve psikolojik danışmanların elde edilen bu bulgulara yönelik 

ifadelerin bazılarına doğrudan alıntı şekilde aşağıda ki tablolarda yer verilmektedir.  

 

Tablo 3. Yıllık Rehberlik Programını Hazırlarken Kullanılan Stratejiler 

Kategori Kodlar Sıklık 

Strateji 

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketini (RİBA) dikkate alma  7 

Problem alanlarına göre rehberlik çalışmalarını belirleme  6 

Gözlemlenen ihtiyaçlar   5 

Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerini dikkate alma 4 

Genel ve Yerel Hedefleri dikkate alma 4 

Programın esnekliğine özen gösterme 1 

Programda Bireysel Görüşmelere Ağırlık Verme  1 

 

Tablo 3’te sunulduğu gibi tüm katılımcılar yıllık rehberlik programını hazırlarken 

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketini temel alarak programlarını hazırladıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemiden sonra programın içeriğinde daha çok bireysel çalışmalara yer 

verildiğine dair görüşte mevcuttur. E-rehberlik modülünde Türkiye bağımlılıkla mücadele 

programına dönük modüller olmasına rağmen katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlarda TBM 

programından bahsetmemeleri dikkat çekicidir. 

Yıllık Rehberlik Programı

Stratejiler

Zorluklar

Eğitim 
İsteme 

Durumları

TBM Programı

Uygulama 
Süreci

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Öneriler
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Yıllık rehberlik programını hazırlarken kullanılan stratejilere ilişkin Ö5 ve Ö6 aşağıdaki yer alan 

görüşleri belirtmişlerdir: 

Mayıs ayında Ribaları uyguluyoruz, sonuçlarını dikkate alarak programı hazırlıyoruz. 

Pandemiden önce sınıf etkinlikleri daha fazla yer veriyorduk. Dönemlik olarak belirliyorduk 

etkinlikleri. Pandemiden sonra biraz koşullar değişti. Bireysel anlamda görüşmelerimiz çok daha 

fazla, programlarımızda bu yönde (Ö5) 

Genel hedefler, yerel hedefler var ayrıca uyguladığımız RİBAlardan ortaya çıkan özel hedefleri 

var. Bunun dışında öğrencilerimizde eksik gördüğümüz, öğretmenlerimizden aldığımız dönütler 

olsun kendi görüşmelerimizden elde ettiğimiz verileri de kullanarak programımızı oluşturmaya 

çalışıyoruz ayrıca yine milli eğitimin talepleri de oluyor programın içerisine eklememiz gereken 

şeyler bunlar doğrultusunda oluşturuyoruz. (Ö6) 

 

Tablo 4. Yıllık Rehberlik Programını Hazırlarken Yaşanan Zorluklar 

Kategori  Kodlar Sıklık 

Zorluk 

Programı yetiştirmeye yönelik kaygılar 6 

Zaman sorunu 5 

Süreç içerinde değişen ihtiyaçlar 3 

Rehberlik saatlerinin kalkması 2 

İş yükünün fazlalığı 2 

İşbirliğinin Olmaması 2 

Program hazırlamada otomatikleşme 
 

1 

Öğrencilere basmakalıp gelmesi 1 

Süreçte Milli Eğitim Müdürlüğünün Beklentileri 1 

Öğretmen özerkliğinin olmaması 1 

Programın kâğıt üzerinde kalması 1 

 

Tablo 4’te ise yıllık rehberlik programını hazırlarken yaşanan zorluklar sunulmuştur. 

Tablo 4’te görüldüğü gibi programın uygulanmasında zamansal olarak sorun yaşanması ve bütün 

çalışmaların uygulanamaması gibi zorluklar üzerinde durulmuştur. Rehberlik saatlerinin 

olmamasının bu zorlukların yaşanmasına büyük etkisi olduğundan bahsedilmiştir. 

Yıllık rehberlik programını hazırlarken yaşanan zorluklara ilişkin Ö1 ve Ö3 aşağıdaki yer alan 

görüşleri belirtmişlerdir: 

Rehberlik saatleri kalktı, programımızı yetiştirme konusunda olumsuz anlamda çok etkisini 

görüyoruz. Kaynaştırma öğrencimiz fazla, her biri için ayrı program geliştirilmeli buda diğer bir 

zorluk. En büyük sıkıntı zaman. Ertelemeler meydana geliyor. (Ö1) 

Programı hazırlarken değil de uygulama esnasında zorlanıyoruz.  Mesela programı hazırlarken 

bütün sınıflar uygulayacakmış gibi hazırlıyoruz ama uygulama esnasında bütün sınıflara 

uygulamıyoruz. Mesela on tane dokuzuncu sınıf varsa mesela beş tanesini uygulayabiliyoruz.(Ö3) 

.  
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Tablo 5. Öğretim Programı Hazırlama ve Geliştirme Konusunda Eğitim İsteme Durumu 

Eğitim İsteme Durumu 

Evet(f:5) 

En zayıf yön olarak görme (f:3) 

Programı internetten indirme ve etkililiğini değerlendirememe (f:1) 

Yıllık programın etkililiğini artırma(f:1) 

Hayır (f:1) İhtiyaç Duymama ve uygulama sürecinde öğrenme(f:1) 

Yanıtsız (f:1)  

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretim programı hazırlama ve geliştirme konusunu 

katılımcıların büyük çoğunluğu zayıf yönleri olarak belirmiş ve uygulamaya dönük bir eğitime 

ihtiyaç duyduklarını ve böylesi bir eğitimle eksiklerini gidereceklerini ifade etmişlerdir. 

Öğretim programı hazırlama ve geliştirme konusunda eğitim isteme durumuna ilişkin Ö4 ve Ö3 

aşağıdaki yer alan görüşleri belirtmişlerdir: 

Ben zaten o konuda hep kendimi eksik hissediyorum, eğitime katılmak isterim daha çok uygulama 

yönelik teorik olarak değil uygulama yönelik bir eğitime. (Ö4) 

Yapmaya çalışıyoruz programı ama profesyonelce mi oluyor, olmuyor veya iş birinin üzerine 

kalıyor ama programın iyi bir program mıdır değil midir bunu değerlendirebilecek zaten bilgimiz 

yok. (Ö3) 

 

Tablo 6. TBM uygulamalarına dönük süreç 

Kategori Kodlar Sıklık 

Uygulama Süreci 

İçerikten faydalanma  6 

Modülleri birebir uygulamama 5 

İş birliği yapma 4 

Programın kâğıt üzerinde kalması 2 

İçeriği güncelleyerek kullanma 1 

Modüllere bağlılık 1 

İlk yıllarda modüllere bağlılık 1 

 

Tablo 6’de görüldüğü gibi TBM programından bütün katılımcılar içerik yönünden 

faydalandıklarını belirtmişlerdir. Ancak modülleri birebir uygulamadıklarını, programın kâğıt 

üzerinde kaldığına dair görüşlerde mevcuttur. Ö2 ve Ö3 bu kategoriye ilişkin aşağıdaki 

görüşlerini belirtmişlerdir: 
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Birebir uygulamadık yardım aldığımız şeyler oluyor veli çalışmalarından da 

sunumlarından çok faydalandık. Öğrenci veli ve öğretmen sunumlarında direk hatta 

alıyoruz o sunumları kullanıyoruz onun dışında videolarını sınıflarda izliyoruz ama 

bazen bizi aşan durumlar çok oluyor. Bazen mutlaka yönlendirmemiz gerekiyor. (Ö2) 

Şimdi ilk çıktığı zamanlarda modülleri uyguluyorduk ama sonraki yıllarda programın 

içerisinde yer almasına rağmen uygulamada tam karşılığını bulamadı, programa 

yansıtılıyor o kadar. Uyarlamalar spontane oluyor. Spontane deme sebebim kendi yaşam 

deneyimlerimizi de anlatırken içine katıyoruz.(Ö3) 

 

Tablo 7. TBM Programının Güçlü Yönleri 

Kategori Kodlar Sıklık 

Güçlü Yönler 

Bilinç/farkındalık oluşturma 4 

Materyal zenginliği  (Video, afiş, broşür vb.) sunma 3 

İçeriği etkili sunma 2 

Uygulanabilir olması 1 

Esnek olması 1 

 Velilere uygunluk 1 

 

Tablo 7’de sunulduğu gibi TBM programının güçlü yönleri olarak bağımlılık konusunda 

farkındalık oluşturması, materyal zenginliği, içeriği etkili sunma gibi görüşler dile getirilmiştir. 

Ayrıca veli modülünün etkili olduğu, uygulanabilir ve esnek bir program olduğuna dair görüşler 

mevcuttur. Bu kategoriye ilişkin Ö7 ve Ö2 aşağıdaki görüşleri sunmuşlardır: 

Bir farkındalık yarattılar. Bu konuya dokunmaları güzel bir şey. Materyalleri güzel 

beğeniyorum. (Ö7) 

Bilinçlenme anlamında çok faydası oluyor. TBM de şeyde güzel nasıl baş edilir kısmı 

bilgilendirme konusunda özellikle veliler açısından. (Ö2) 

 

Tablo 8. TBM Programının Zayıf Yönleri 

Kategori Kodlar Sıklık 

Zayıf Yönler 

              Uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan zamanın fazlalığı  3 

Grupların ihtiyaçları ve ilgisinin değişmesi 2 

Uygulamaya dönük çalışmaların az olması 2 

Uzun ve gereksiz bilgilerin olması 2 

Büyük gruplarda etkili olmaması 2 

Tedaviye dönük etkililiğinin olmaması 1 

Güncellenme ihtiyacı 1 

Dikkat çekici içerik 1 

Öğretmenlerin programı uygulayamaması 1 

 

Tablo 8’de sunulduğu gibi TBM programının zayıf yönleri olarak zaman açısından 

uygulanabilirliğinin düşük olması, grupların ihtiyaçları ve ilgisinin değişmesi, uygulamaya 

yönelik çalışmaların azlığı, uzun ve gereksiz bilgilerin olması dile getirilmiştir. Ö1 ve Ö5 

programın zayıf yönlerine ilişkin aşağıdaki ifadeleri kullanmışlardır: 
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Zaman açısından tüm modülleri uygulamak sıkıntı. Bir de grupların ihtiyaçları ve ilgisi 

değişiyor. Lise modülü var ama 9. sınıflar ile 12. sınıfların ihtiyaçları da farklı olabiliyor. 

(Ö1) 

Çok uzun çok fazla gereksiz bilgiler var. Yani çocuğa 4500 tane yabancı madde var 

dediğimizde çok inandırıcı gelmiyor sigara için,  biraz daha güncellenmesi gerekiyor 

bence daha ilgi çekici hale getirilmesi gerekiyor.(Ö5) 

 

Tablo 9. TBM Programına İlişkin Öneriler  

Kategori Kodlar Sıklık 

Öneriler 

İçeriğin yoğunluğunun azaltılması 1 

Okul temelli program geliştirilmesi konusunda destek verilmesi 1 

Paydaşların program hazırlama sürecine katılımı 1 

Programın farklı yazılımlarla çağa uygun hale getirilmesi 1 

İçeriğin güncel olması 1 

İçeriğin dikkat çekici olması 1 

Deneyime dayalı içeriklerin arttırılması 1 

Psikolojik danışmanlar dışındaki öğretmenlere de uygulayıcı eğitimi 

verilmesi 
1 

Rehberlik saatlerinin olması 1 

 

Tablo 9’da sunulduğu gibi TBM programına yönelik öneri olarak içerik yoğunluğunun 

azaltılması, okul temelli program geliştirmesi konusunda destek verilmesi, paydaşların program 

hazırlama sürecine katılımı gibi görüşler dile getirilmiştir. Bu temaya ilişkin Ö1 ve Ö5 aşağıdaki 

görüşleri sunmuşlardır: 

Biraz daha sınırlandırmalar getirilebilir içerik açısından. İçerik çok yoğun ve zaman 

yetmiyor. bir de böyle çok birbirini takip eden modüller bunlar, 9. Sınıfta veremediğin 

bir şeyi 10. Sınıfta vermek çok zor oluyor. (Ö1) 

Daha kısa güncel içerik olarak ilgi çekici olması gerekiyor. Pandemi döneminde çocuklar 

bağımlı değil artık ihtiyaç haline geldi artık uzaktan eğitimin tadına bakan öğrenciler 

gelecek yıl için açık liseye geçmek isteyen çok öğrenci var. Bağımlılık mı ihtiyaç mı? (Ö5) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırma, TBM programının uygulayıcısı olan psikolojik danışmanların okullarda 

bağımlılıkla mücadeleyi önleme amacıyla yaptıkları çalışmaları, TBM programına ilişkin 

görüşlerini ve TBM programını yıllık rehberlik programlarına nasıl uyarladıklarını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre psikolojik danışmanların, 

öğretim programı hazırlama ve geliştirme konusunda teorik değil uygulamaya dönük bir eğitime 

ihtiyaç duyduklarını ve böylesi bir eğitimle eksiklerini gidereceklerine ilişkin bulgulara 

ulaşılmıştır. Bu sonuç Parmaksız ve Gök (2018) psikolojik danışmanlarının okullarda psikolojik 

danışma ve rehberlik hizmetlerini planlarken ve yürütürken yaşadıkları sorunları inceledikleri 
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çalışmalarında, sorunların çözümü için üniversitelerin eğitim programlarında uygulama 

derslerinin arttırılmasının ve MEB hizmet içi eğitim verilmesinin gerekliliği sonucuyla paralellik 

göstermektedir. Terzi, Ergüner Tekiralp Ve Leuwerke (2009) çalışmalarında psikolojik 

danışmanların hizmet içi eğitim etkinliklerine ve mesleki toplantılara katılımlarının düşük 

olmasının, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine engel olduğunu savunmuşlardır. 

Psikolojik danışmanların yıllık programlarını hazırlarken «Rehberlik İhtiyaçları 

Belirleme» anketini temel aldıkları belirlenmiştir. Ancak katılımcılar yıllık programı hazırlama 

sürecinde nelere dikkat ettiklerini aktarırken, yıllık rehberlik programında TBM modülleri yer 

almasına rağmen, TBM programından bahsedilmediği sonucuna ulaşılmıştır. TBM programından 

bütün katılımcılar içerik yönünden faydalandıklarını belirtmelerine rağmen modülleri birebir 

uygulamadıklarını, programın kâğıt üzerinde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Hatunoğlu ve 

Hatunoğlu (2006) çalışmalarında rehberlik hizmetlerinin daha çok kâğıt üzerinde kaldığını, 

öğrencilerin bu hizmetlerin tümünden faydalanamadığını belirtmektedirler. Öğretim 

programlarının kâğıt üzerinde kalması programın etkililiğini değerlendirilmesinde ve 

geliştirilmesine engel olur (Güzel-Yüce, 2021).Ayrıca bir eğitim programının tasarımı ne kadar 

iyi olursa olsun, programa bağlılık kavramı programın etkili olmasında belirleyicidir (Bümen ve 

diğerleri, 2014). Bu bulgulardan hareketle TBM programına bağlılığın az olduğu söylenebilir.  

Programın uygulanmasında zamansal olarak sorun yaşanması ve bütün çalışmaların 

uygulanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Rehberlik saatlerinin olmamasının bu zorlukların 

yaşanmasına büyük etkisi olduğu katılımcıların görüşleri arasında yer almaktadır. Ayrıca 

programın hazırlanmasına paydaş katılımının sağlanamaması ve diğer öğretmenlerin programı 

uygulayamaması katılımcıların belirttiği olumsuzluklar arasındadır.  Tagay ve Karataş (2018) 

psikolojik danışmanlarının rehberlik hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görüşlerini inceledikleri 

çalışmalarında rehberlik saatlerinin her sınıf düzeyinde olmamasının programın aksamasına 

neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Litaratür incelendiğinde (İşmen Gazioğlu ve Canel, 2015; 

Güven, 2009; Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006; Terzi, Ergüner Tekiralp ve Leuwerke, 2009) sınıf 

rehberlik programlarını uygulamada aktif rol oynaması gerekli olan sınıf rehber öğretmenlerinin 

rehberlik çalışmalarına özen göstermedikleri ve iş birliğine açık olmadıklarını ortaya koymuştur. 

Dere ve Uçar (2020), konuyla alakalı yürüttükleri çalışmada TBM programını yürüten grubun 

rehberlik servisi ve okul idaresi ile sınırlı kalması, diğer öğretmenlerin konuyla ilgili bilgisinin 

sınırlı olmasının programdan alınan verimi düşürdüğü sonucu çalışmamızın bulgularıyla 

benzerlik göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle idare, öğretmen ve veli işbirliğinin 

arttırılması TBM programının etkililiğini de arttıracağı söylenebilir. 

Okullarda en sık teknoloji ve tütün bağımlılığına rastlandığı nadiren madde bağımlılığının 

da görüldüğüne dair görüşler olduğu belirlenmiştir. Bağımlılıkların okullarda sık karşılaşılan 

sorunların başında yer almasına rağmen bağımlılıkla mücadelede için geliştirilen TBM 

programının etkililiğini değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarının azlığı dikkat çekicidir. 

TBM programının farkındalık oluşturma, materyal zenginliği sunma, veli modülünün 

etkili olduğu en sık tekrar eden güçlü yönler olarak vurgulanmıştır. TBM programının zayıf 

yönleri olarak zaman açısından uygulanabilirliğinin düşük olması, grupların ihtiyaçları ve 

ilgisinin değişmesi, uygulamaya yönelik çalışmaların azlığı, uzun ve gereksiz bilgilerin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Aktan, Yılmaz ve Yılmaz (2018) çalışmalarında, katılımcı görüşleri 

doğrultusunda TBM programının farkındalık yaratma, bilgilendirme, materyal zenginliği ve TBM 

sitesinin güçlü içeriğe sahip olması gibi olumlu özellikler olarak öne çıkarken, uygulamaya dönük 

etkinliklerin azlığı, rehberlik saatlerinin olmamasının uygulamada zamansal olarak sorunlar 

oluşturması sonuçları çalışmamızla paralellik göstermektedir. 

TBM programına yönelik rehber öğretmenlere uygulamaya dönük ve program okuryazarı 

becerileri geliştirilecek şekilde hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Rehber öğretmenlere okul 

temelli program hazırlama ve geliştirme konusunda destek verilmesi sağlanması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Yıllık rehberlik programının hazırlanmasında farklı paydaşların program hazırlama 

sürecine katılımının sağlanmasına dönük çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Çalışmanın daha çok 

katılımcıyla tekrar edilerek daha zengin bulguların elde edilmesi gerekliliği söz konusudur. 
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Çalışma çoklu durum çalışması deseni kullanılarak TBM programına ilişkin daha derinlemesine 

bilgi edinilmesi söz konusu olabilir. Program geliştirme uzmanları ile TBM programına dönük 

eylem araştırmaları tasarlanabilir. 
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE EŞ 

ANLAMLI KELİMELERİN ÖĞRETİMİ 
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Özet 
Dilde, eş anlamlılığın var olup olmadığı üzerine tartışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte 

yabancı dil olarak Türkçe öğretim setleri ve Türkçe eğitimi programları incelendiğinde eş anlamlı 

kelimelerin öğretimine dair etkinliklerin bulunduğu görülebilmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde eş anlamlı kelimelerin öğretiminin incelenmesini amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma olarak 

planlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırması yapılmış olup verilerin elde 

edilmesi için doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Çalışmanın inceleme nesnesini Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti 

(YİTÖS) ve Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Öğretim Seti (İTÖS)’ne ait A1, A2, B1, B2 

ve C1 ders kitapları oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilere göre eş anlamlı kelimelerin öğretimine 

dair YİTÖS A1-C1 kitaplarında toplam 18, İTÖS A1-C1 ders kitaplarında toplam 6 etkinlik bulunmaktadır. 

Bu anlamda YİTÖS ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinlik sayısının 

İTÖS ders kitaplarındakinden %200 daha fazla olduğu görülmektedir. Ders kitaplarında yer alan eş anlamlı 

kelimelerin öğretimine dair etkinlikler, tür bakımından incelendiğinde YİTÖS ders kitaplarında toplam 5 

farklı etkinlik türünün, İTÖS ders kitaplarında toplam 2 farklı etkinlik türünün bulunduğu görülmektedir. 

Bu anlamda YİTÖS ders kitaplarında yer alan etkinlik türlerine ait çeşitliliğin İTÖS ders kitaplarındakinden 

%150 daha fazla olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ders kitapları, eş anlamlılık, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. 

TEACHING SYNONYMOUS WORDS IN TEACHING TURKISH 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract 
Debates continue on whether there is synonymy in the language. However, when Turkish teaching 

sets and Turkish education programs as a foreign language are examined, it can be seen that there are 

activities related to the teaching of synonymous words. This study, which aims to examine the teaching of 

synonyms in teaching Turkish as a foreign language, was planned as a qualitative research. In the study, a 

case study, one of the qualitative research designs, was conducted and the document analysis method was 

used to obtain the data. The object of study of the research consists of the A1, A2, B1, B2 and C1 textbooks 

of the Yedi İklim Turkish Teaching Set (YİTÖS), which is widely used in teaching Turkish as a foreign 

language, and the New Istanbul Turkish Teaching Set for International Students (İTÖS). According to the 

data obtained from the study, there are 18 activities in YİTÖS A1-C1 textbooks and 6 activities in total in 

İTÖS A1-C1 textbooks on teaching synonymous words. In this sense, it is seen that the number of activities 

on teaching synonyms in YİTÖS textbooks is 200% more than in İTOS textbooks. When the activities on 

teaching synonymous words in the textbooks are examined in terms of type, it is seen that there are 5 

different activity types in YİTÖS textbooks and 2 different activity types in total in İTOS textbooks. In this 

sense, it is seen that the diversity of activity types in YİTÖS textbooks is 150% more than that in ITÖS 

textbooks. 

Keywords: Synonymity, teaching Turkish as a foreign language, textbooks.  
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GİRİŞ 

“Dilin üretiminde düşünceden anlama, anlamdan kelimeye; dilin algılanmasında da 

kelimeden anlama ve anlamdan düşünceye sürekli bir gidiş geliş bulunmaktadır.” (Karadağ, 2021, 

s. 34). Hem dilin üretiminde hem de dilin algılanmasında kelimeler; düşüncenin ve anlamın 

ifadesini karşılamaktadır. Bu anlamda düşüncelerin ifade edilmesinde ve algılanmasında 

kelimeler, etkin rol oynamaktadır. Vygotsky (1998, s. 172-173)’e göre sözcüğün anlamı; düşünce 

ile dilin iç içe geçmiş bir karışımını simgelemektedir. Ona göre anlam; sözcüğün bir ölçütü, 

vazgeçilmez bir bileşenidir. Çünkü anlamsız bir sözcük boş bir sesten ibarettir. Kelimeler, bir 

veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan ve tek başlarına zihindeki belirli kavramlara 

karşılık gelen somut veya soyut söz kalıpları olup soyut veya somut söz kalıpları arasında ilişki 

kuran dilin anlamlı veya görevli en küçük birimleridir (Korkmaz, 2009, s.6). Kelimeler, anlamı 

taşıyan temel birimler oldukları için dilin yapı taşları olarak kabul edilebilmektedir (Çeçen, 2007, 

s. 116). Tarihsel süreç içerisinde anlam üzerine temel tartışma konularından biri eş anlamlılıktır. 

Eş anlamlılığın var olup olmadığı dilbilimde ve felsefede tartışılan bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Sert, 2019, s. 94-98). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi setleri ve Türkçe eğitimi 

programları incelendiğinde eş anlamlı kelimelere dair öğretimlerin yer aldığı görülebilmektedir. 

“Eş anlamlılık, anlamın birden fazla sözcükle karşılanması sonucunda ortaya çıkmıştır” 

(Onan, 2020, s.217). Türkçede ve başka dillerde yerli kelimeler arasında birbiriyle aşağı yukarı 

eş değerli duruma gelmiş unsurlara rastlanmaktadır.  Aynı kavram alanından yakın kavramların 

temsilcisi bazı unsurlar, genellikle uzun bir süre içinde ve doğal olan anlam olayları sonucunda 

anlamca eşdeğerli duruma gelebilmektedir (Aksan, 1974, s. 2-3). Türkiye Türkçesi eş anlamlılar 

bakımından incelendiğinde dilin zenginliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Darılmak-

incinmek-küsmek-kırılmak-gücenmek-alınmak; dilemek-istemek; çevirmek-döndürmek gibi 

aralarında ince ayrımlar olan ve her birinin farklı kullanım alanları ve yerleri bulunan Türkçe 

kökenli eş anlamlılar vardır (Aksan, 2004, s. 68).  

“Sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini ön plana çıkaran sözcük öğretimi stratejilerinden 

biri eş anlamlı sözcüklerin öğretimidir” (Cin Şeker & Mert Duran, 2022, s.198). Kelime 

hazinesini geliştirme çalışmalarında eş anlamlı kelimelerden yararlanılması durumunda eş 

anlamlı kelimelerin her zaman birbirinin yerine kullanılamayacağının açıklanması gerekmektedir. 

Örneğin eş anlamlı olarak kabul edilen “kafa” ve “boş” kelimeleri, “kafası bozuk” ve ”başıbozuk” 

kelimelerinde birbirinin yerine kullanılamamaktadır (Çeçen, 2007, s. 123). Kelimenin her daim 

bir başka kelimenin yerine kullanılması, mümkün görünmemekte, iki kelime arasında sadece 

anlam ortaklığından bahsedilebilmektedir (Akçataş ve Arı, 2018, s. 64). Eş anlamlı sözcüklerin 

öğretiminde sözcüklerin tamamen aynı anlamda olmadığı, farklı bağlamlar içinde farklı anlamlar 

kazanabileceklerinin öğrencilere sezdirilmesi ve etkinliklerin bu doğrultuda tasarlanması 

gerekmektedir (Çimen ve Yıldız, 2021, s. 201). 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde söz varlığının hedef kitleye kazandırılması, ana 

dili eğitiminde dikkate alınan süreçlerden oldukça farklıdır. Ana dili eğitiminde dil edinimine 

sahip bireylerin önceden sahip oldukları dil yeterliklerinin geliştirilmesi esas alınırken yabancı 

dil öğretiminde hedef kitleye yeni bilgilerin kazandırılması esas alınmaktadır. Bu anlamda 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere söz varlığının aktarımında kelime sıklığının dikkate 

alınması ve seviyelere göre kelime dağılımının belirlenmesi gerekmektedir. Eş anlamlı kelimeler 

hususunda öğrencilere öncelikli olarak sıklık düzeyi yüksek olan kelimelerin kazandırılması 

oldukça önem arz etmektedir. 

Eş anlamlı sözcüklerin öğretiminde farklı bakış açılarına yer verilmeli, öğrencilerin eş 

anlamlı sözcükleri öğrenirken tanım düzeyinden sıyrılıp derinleşmesini sağlayan yapılandırmacı 

etkinlikler kullanılmalıdır (Çimen & Yıldız, 2021, s. 211). Eş anlamlı kelimelerin birbirini tam 

olarak karşılayamamasından kaynaklı olarak ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin 

öğretimine yönelik etkinliklerin farklı türlerde olması ve Bloom Taksonomisi’ne göre üst 

basamak yeterliklere karşılık gelmesi oldukça yararlı olacaktır.  
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Bu çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eş anlamlı kelimelerin öğretiminin 

incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın temel problem cümlesini “Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında eş anlamlı kelimelerin öğretimi nasıl 

gerçekleştirilmektedir?” sorusu oluşturmaktadır. Çalışma, bu problem cümlesinin yanında 

aşağıdaki alt sorulara da cevap aramaktadır.  

➢ Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında eş anlamlı 

kelimelerin öğretimine dair kaç etkinlik bulunmaktadır? 

➢ Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında eş anlamlı 

kelimelerin öğretimine yönelik etkinlik türleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eş anlamlı kelimelerin öğretiminin 

incelenmesini amaçlayan bu çalışma nitel araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmada nitel 

araştırma desenlerinden durum araştırması yapılmıştır. Çalışmada verilerin elde edilmesi için 

doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 

2016, s.189). 

İnceleme Nesnesi 

Çalışmanın inceleme nesnesini Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın bir 

şekilde kullanılmakta olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) ve Yeni İstanbul 

Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Öğretim Seti (İTÖS)’ne ait A1, A2, B1, B2 ve C1 ders 

kitapları oluşturmaktadır. Erdil (2018, s. 108) tarafından yapılan araştırmada Yedi İklim Türkçe 

Öğretim Seti, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti ve Gazi Yabancılar için Türkçe 

Öğretim Seti’nin Türkiye’deki üniversitelerde en çok kullanılan üç öğretim seti olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple çalışmanın inceleme nesnesi olarak Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ve 

Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Öğretim Seti belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve çözümlenmesi 

Araştırma dâhilinde YİTÖS ve İTÖS ders kitaplarında yer alan tüm etkinlikler eş anlamlı 

kelimelerin öğretimi bakımından inceleme kapsamına alınarak sayısal açıdan ve etkinliklere ait 

soru türleri bakımından ele alınmıştır. Sorular; eşleştirme, cümle içinde kullanma, çoktan seçmeli, 

bulmaca, doğru-yanlış, tahmin etme, var-yok, sözlükten bulma, boşluk doldurma, düzeltme, 

cümle tamamlama, kısa cevaplı, tabloya yerleştirme, sıralama, metinden bulma, açık uçlu, kavram 

alanına göre gruplandırma gibi türlere göre ayrılarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmada inceleme nesnesi olarak ele alınan ders kitaplarından elde edilen veriler, 

öncelikle seviyelere göre etkinlik sayısı bakımından sonrasında da etkinlik türleri bakımından 

grafikler aracılığıyla gösterilmiştir.  

YİTÖS Ders Kitaplarında Yer Alan Eş Anlamlı Kelimelerin Öğretimine Dair 

Seviyelere Göre Etkinlik Sayısı 
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YİTÖS ders kitapları, eş anlamlı kelimelerin öğretimi bakımından incelendiğinde A2 

seviyesinde 3, B1 seviyesinde 5, B2 seviyesinde 7 ve C1 seviyesinde 3 etkinlik bulunmaktadır. 

A1 seviyesinde eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır. 

YİTÖS ders kitaplarında A1-C1 seviyelerinde eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair toplamda 

18 etkinlik bulunmaktadır.  A2, B1 ve B2 seviyelerinde etkinlik sayılarının artarak ilerlediği 

görülürken etkinlik sayısının C1 seviyesinde tekrardan A2 seviyesine gerilediği görülmektedir. 

YİTÖS ders kitaplarında eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair sistematik bir öğretimin 

bulunmadığı görülmektedir. 

İTÖS Ders Kitaplarında Yer Alan Eş Anlamlı Kelimelerin Öğretimine Dair 

Seviyelere Göre Etkinlik Sayısı 

 

İTÖS ders kitapları, eş anlamlı kelimelerin öğretimi bakımından incelendiğinde B1 

seviyesinde 4 ve C1 seviyesinde 2 etkinlik bulunmaktadır. A1, A2 ve B2 seviyelerinde eş anlamlı 
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kelimelerin öğretimine dair herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır. İTÖS ders kitaplarında A1-

C1 seviyelerinde eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair toplamda 6 etkinlik bulunmaktadır. İTÖS 

ders kitaplarında eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair sistematik bir öğretimin bulunmadığı 

görülmektedir. 

YİTÖS Ders Kitaplarında Yer Alan Eş Anlamlı Kelimelerin Öğretimine Dair 

Etkinlik Türleri 

 

YİTÖS ders kitapları, eş anlamlı kelimelerin öğretiminde kullanılan etkinlik türleri 

bakımından incelendiğinde 5 farklı etkinlik türü tespit edilmiştir. 1 metinden bulma, 1 sözlükten 

bulma, 1 bulmaca, 5 çoktan seçmeli ve 10 eşleştirme etkinliği bulunmaktadır. Etkinlik türü 

bakımından en fazla eşleştirme etkinliğine yer verilmiş olup eşleştirme etkinliklerinin sayısı diğer 

etkinlik türlerinin toplam sayısından %25 daha fazladır.  

İTÖS Ders Kitaplarında Yer Alan Eş Anlamlı Kelimelerin Öğretimine Dair Etkinlik 
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İTÖS ders kitapları, eş anlamlı kelimelerin öğretiminde kullanılan etkinlik türleri 

bakımından incelendiğinde 2 farklı etkinlik türü tespit edilmiştir. 1 çoktan seçmeli ve 5 eşleştirme 

etkinliği bulunmaktadır. Eşleştirme etkinliklerinin sayısının çoktan seçmeli etkinlik sayısından 

%400 daha fazla olduğu görülmektedir.  

SONUÇ 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kelimeler öğretilirken zıt ve eş anlamıyla 

birlikte öğrencilere verildiğinde kelimelerin anlamı daha kolay kavranır ve daha rahat hatırlanır 

(Büker ve Zeytinkaya, 2013, s.189). Sözcük öğretiminde hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda 

en sık kullanılan sözcükleri belirlemek ve bu sözcükleri eş ve zıt anlamlılarıyla birlikte vermek 

etkili bir yöntemdir (Uslu Üstten ve Er, 2017, s. 457).  Sözcük öğretimini sağlamak ve 

öğrencilerin söz varlığını zenginleştirmek amacıyla kelimelerin eş ve zıt anlamlılarıyla 

eşleştirilmesi etkili bir yoldur (Uçgun, 2006, s. 224). Bu bağlamda Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde etkin bir şekilde kullanılan ders kitaplarında eş anlamlı kelimelerin öğretimi sözcük 

öğretimi açısından önem taşımaktadır. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan YİTÖS 

ve İTÖS ders kitapları eş anlamlı kelimelerin öğretimi bakımından incelendiğinde YİTÖS ders 

kitaplarında toplam 18, İTÖS ders kitaplarında toplam 6 etkinlik bulunmaktadır. Bu anlamda 

YİTÖS ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinlik sayısı İTÖS ders 

kitaplarındakinden %200 daha fazladır.  

YİTÖS ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinlikler, 

seviyelere göre incelendiğinde A2 seviyesinde 3, B1 seviyesinde 5, B2 seviyesinde 7 ve C1 

seviyesinde 3 etkinlik bulunmaktadır. A1 seviyesinde eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair 

herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır. Bu bakımdan ele alındığında YİTÖS ders kitaplarında eş 

anlamlı kelimelerin öğretimine dair sistematik bir öğretimin bulunmadığı görülmektedir.  

İTÖS ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinlikler, 

seviyelere göre incelendiğinde B1 seviyesinde 4 ve C1 seviyesinde 2 etkinlik bulunmaktadır. A1, 

A2 ve B2 seviyelerinde eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair herhangi bir etkinlik 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan ele alındığında İTÖS ders kitaplarında eş anlamlı kelimelerin 

öğretimine dair sistematik bir öğretimin bulunmadığı görülmektedir. 
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YİTÖS ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinlikler, tür 

bakımından incelendiğinde 5 farklı etkinlik türünün bulunduğu görülmektedir. YİTÖS ders 

kitaplarında 1 metinden bulma, 1 sözlükten bulma, 1 bulmaca, 5 çoktan seçmeli ve 10 eşleştirme 

etkinliği bulunmaktadır. Etkinlik türü bakımından en fazla eşleştirme etkinliğine yer verilmiş olup 

eşleştirme etkinliklerinin sayısı diğer etkinlik türlerinin toplam sayısından %25 daha fazladır. 

İTÖS ders kitaplarında yer alan eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinlikler, tür 

bakımından incelendiğinde 2 farklı etkinlik türünün bulunduğu görülmektedir. İTÖS ders 

kitaplarında 1 çoktan seçmeli ve 5 eşleştirme etkinliği bulunmaktadır. Eşleştirme etkinliklerinin 

sayısının çoktan seçmeli etkinlik sayısından %400 daha fazla olduğu görülmektedir.  

YİTÖS ve İTÖS ders kitapları eş anlamlı kelimelerin öğretimi bakımından 

karşılaştırıldığında YİTÖS ders kitaplarında eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair daha fazla 

etkinlik sayısı ve etkinlik türü bulunmaktadır.  Her iki öğretim setinde de A1 seviyesinde eş 

anlamlı kelimelerin öğretimine dair herhangi bir etkinliğe rastlanmamaktadır. Kelimelerin eş 

anlamlılarının öğrenciler tarafından öğrenilmiş ve pekiştirilmiş kelimeler üzerinden yapılmasının 

daha yararlı olacağı düşünüldüğünde A1 seviyesinde eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair 

etkinliklerin yer almaması olumlu olarak değerlendirilebilir.  

Başar vd. (2013, s. 918) tarafından yapılan araştırmada uygulama ve kalıcılık 

çalışmalarında eş anlamlı sözcükleri tanıma oranının zıt anlamlıları tanıma oranının yarısından 

daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 

alanında sözcük öğretimi çalışmalarında eş anlamlı kelimelerin öğretiminde eşleştirme 

etkinliklerine daha fazla yer vermek, sözcükleri sadece tanıma açısından fayda sağlayabilecektir. 

Ancak öğrencilerin bu kelimeleri yeni cümlelerde kullanabilmeleri için diğer etkinlik türlerine de 

yer verilmesi gerekmektedir.  Dilidüzgün (2014, s. 250)’e göre “Anımsama, kodlama anı ile 

ilişkili olduğundan yeni bir sözcüğün anlamının tahmin edilmesi gerektiği durumlarda yapısal 

(ad, sıfat, zarf vb.) ve konusal (bağlama dayalı anlam) analizlerin yapılmasını sağlayan kodlama 

anlarını oluşturan etkinliklere yer verilmelidir. 

Kelime öğretimi çalışmalarında öğrencilere yeni bir kelime öğretilirken eş anlamlılarının 

aynı anda verilmesi öğrencilerin öğrenmelerini zorlaştırabilecektir. Bu sebeple herhangi bir 

kelimenin eş anlamlısının öğrencilere aktarımında, öğrencilerin daha önceden öğrenmiş oldukları 

kelimeler üzerinden bir yol izlenmesi daha doğru olacaktır. Çünkü aynı anda aynı anlama gelen 

iki farklı kelimenin işleyen bellekten uzun süreli belleğe kodlama yoluyla aktarılarak öğrenmenin 

gerçekleşmesinin sağlanması daha zor olacaktır.  

Sözcük dağarcığını geliştirmek ve kavrama düzeyini yükseltmek için sözcük öğretimi 

etkinliklerinin zenginleştirilmesi yararlı gözükmektedir (Ülper & Karagül, 2012, s. 263). Bu 

anlamda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanmış ders kitaplarında sözcük 

öğretimine dair etkinlikler planlanırken eş anlamlı kelimelerin öğretimine dair etkinliklerin 

sayısının ve türünün artırılmasında yarar bulunmaktadır. Ayrıca eş anlamlı kelimelerin her daim 

birbirinin yerine kullanılamayacağı gerçeğinden de hareketle eş anlamlı kelimelerin öğretiminde 

yeni üretimler yapmaya imkân tanıyacak etkinliklere de yer verilmesi önem arz etmektedir.  
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri dersi kapsamında ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir 

çevreye yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir 

ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda araştırma iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşama bir ölçek geliştirme 

çalışmasını kapsamaktadır. İkinci aşama ise tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Tutum ölçeğinin 

maddeleri oluşturulurken tutumun alt bileşenleri dikkate alınmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında 

hazırlanan taslak ölçek formundaki maddeler bir alan uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ve bir 

dil uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen taslak ölçek, 

2018-2019 eğitim öğretim yılında, 9. sınıf düzeyindeki 201 öğrenciye uygulanmıştır. Taslak ölçeğin 

geçerliğini tespit etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirlik için cronbach alfa katsayısı 

hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin davranış, düşünce ve algı alt boyutlarından 

oluştuğu tespit edilmiştir. Cronbach alfa katsayısı .901 olup taslak ölçeğin yeterli güvenirliğe sahip 

olduğunu göstermiştir. Taslak ölçeğe uygulanan madde analizi sonucunda geçerliği ve güvenirliği sağlanan 

28 maddelik sürdürülebilir çevre tutum ölçeği (SÇTÖ) geliştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, 

geliştirilen ölçek 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve Tutum 

puanlarının kız öğrenciler lehine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

1Bu çalışma birinci yazarın, ikinci yazar danışmanlığındaki doktora tezinden üretilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, sürdürülebilir çevre, tutum 

DEVELOPING A SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ATTITUDE 

SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS1 

  

Abstract 
The aim of this research is to develop a valid and reliable scale that can be used to determine 

secondary school students' attitudes towards sustainable environment within the scope of science course. 

In this direction, the research consisted of two stages. The first stage includes a scale development study. 

The second stage was carried out in accordance with the scanning model. Sub-components of attitude were 

taken into account while creating the items of the attitude scale. The items in the draft scale form prepared 

in the scale development study were evaluated by a field expert, an assessment and evaluation expert, and 

a language expert. The draft scale, which was rearranged in line with expert opinions, was applied to 201 

students at the 9th grade level in the 2018-2019 academic year. In order to determine the validity of the 

draft scale, exploratory factor analysis was performed, and the cronbach alpha coefficient was calculated 

for reliability. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the scale consisted of 

behavior, thought and perception sub-dimensions. The Cronbach's alpha coefficient was .901, showing that 

the draft scale had sufficient reliability. As a result of the item analysis applied to the draft scale, the 28 -

item sustainable environmental attitude scale (SEAS) was developed. It was found that the behavior, 

thought, perception and attitude scores of the students show a significant difference in favor of female 

students.  

1This study was produced from the doctoral dissertation of the first author under the supervision 

of the second author. 

Keywords: Secondary school, sustainable environment, attitude 
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GİRİŞ 

İnsanların doğa ile etkileşimi sonucu, çevre kirlilik ve sorunları ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasının temel sebebi insanların çevreye karşı bilinçsiz 

davranmaları, olumsuz tutumları ve bilgisizlikleridir. Bu sorunların önlenmesinde eğitim-

öğretimin niteliğinin, okullardaki ders programlarının çevre duyarlılığına sahip bireyler 

yetiştirmede ve öğretim programı içeriğinde yer alan kavramların yeterli düzeyde verilmesinin 

önemli olduğu bilinmektedir.  

Çevrenin korunması için insan-çevre, insan-doğa ilişkilerinde, doğal varlıklar ve onların 

yaşam ortamı ile yaşam biçimlerinin devamının sağlanmasına yönelik değer yargılarının da 

geliştirilmesi vurgulanmaktadır (Özkan, 2008). Fen bilimleri dersi öğretim programının özel 

amaçları arasında “Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, 

ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek” yer almaktadır 

MEB(2018). Dolayısıyla öğrencilerde toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir 

kalkınma bilincinin oluşturulabilmesi öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarına 

bağlıdır. Tutumlar çevreyi koruyucu davranışların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır 

(Kollmuss ve Agyeman 2002). Bireylerde sürdürülebilir çevre tutumlarının tespit edilip bu yönde 

etkinlikler yapılarak tutumların pozitif yönde gelişmesi önem arz etmektedir. 

Literatür tarandığında sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir kalkınmanın alt boyutu 

olan sürdürülebilir çevre konusunda geliştirilen ölçeklerin; ortaokul öğrencilerinin bilmediği 

kelime ve kavramlar içermesi (Yıldız, 2011 ), ölçeklerin ortaöğretim, öğretmen ve öğretmen 

adaylarına yönelik geliştirildiği için ortaokul seviyesine uygun olmaması (Afacan ve Demirci 

Güler, 2011; Belen, 2020; Çelik, 2019; Gökmen, 2014) nedenleri ile bu alanda ortaokul 

öğrencilerine yönelik sürdürülebilir tutum ölçeği geliştirme ihtiyacı duyulmuştur. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri dersi kapsamında ortaokul öğrencilerinin 

sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek, geçerliği ve 

güvenirliği sağlanmış bir ölçek geliştirmek ve geliştirilen bu ölçek aracılığıyla 8. sınıf 

öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını tespit etmektir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Araştırmanın ilk aşaması bir tutum ölçeği 

geliştirme çalışmasını kapsamaktadır. İkinci aşama ise tarama modeline uygun olarak 

yürütülmüştür. Tarama araştırmaları, bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların, görüş, ilgi, 

yetenek, tutum gibi özelliklerinin belirlendiği ve diğer araştırmalara göre araştırmacılara daha 

büyük örneklemler üzerinde çalışmaya olanak sağlar (Büyüköztürk, 2008). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu iki farklı aşama için ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışma 

gruplarının belirlenmesinde olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden kota örneklemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemde tabakalı örnekleme yönteminde olduğu gibi, evren, araştırmacının 

amaçlarına bağlı olarak belirlediği alt evrenlere (alt tabakalara) ayrılır. Araştırmacı her alt 

tabakanın örneklem içerisinde temsili için kota koyar. Ancak tabakalı örneklem yönteminde alt 

tabakalardan örneklem seçimi basit ya da sistemadik tesadüfi örnekleme yöntemlerine göre 

seçilirken, kota örnekleme yönteminde alt tabakalardan seçilen örneklem araştırmacının 

kendisine bırakılmıştır (Ural, 2011: 45). Tavşancıl (2010)’a göre seçilecek örneklemin 

uygulanacak ölçek ve testlerdeki madde sayısının en az beş katı olması gerekmektedir. 

Çalışmanın örneklemi 32 maddeye sahip taslak SÇTÖ göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

Araştırmanın birinci aşamasının çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili 

Etimesgut İlçesinde 9. sınıfta öğrenim gören toplam 201 öğrenci oluşturmuştur ve öğrenci sayısı 

yeterli bulunmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasının çalışma grubu yine kota örneklemesi 
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yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubunu ise aynı yılda Ankara ili Etimesgut İlçesinde 8. sınıf 

düzeyindeki 400 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasındaki örneklem belirlenirken 

28 maddeye sahip olan SÇTÖ göz önünde bulundurulmuş ve 8.sınıf düzeyindeki 400 öğrenci 

sayısı yeterli görülmüştür.  

Veri Toplama Aracı 

Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Sürdürülebilir çevre tutum ölçeğinin geliştirilme aşamaları aşağıda sunulmuştur: 

SÇTÖ geliştirilmesinde öncelikle konu ile ilgili alan yazın taraması yapılmıştır. Alan 

yazın taraması sonucunda sürdürülebilir çevre tutum ölçeği için çevre adına önemli olduğu 

düşünülen belirli başlıklar belirlenmiştir. Belirlenen alt başlıklar “çevre kirliliği, biyolojik 

çeşitlilik, enerji kaynakları, tasarruf, geri dönüşüm, nüfus, tüketim ve sosyal sorumluluk”dur. Bu 

aşamada hazırlanmak istenen tutum ölçeğinin konu kapsamının sınırları da çizilmeye 

çalışılmıştır. Tutum ölçeğinin maddeleri oluşturulurken tutumun alt bileşenleri (bilişsel, duyuşsal, 

davranışsal) dikkate alınmıştır. Bu çerçevede 32 madde yazılmıştır. Yazılan maddeler bir alan 

uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ve bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. 

Uzman değerlendirmeleri sonucunda anlaşılır olmadığı belirlenen iki madde yeniden 

düzenlenmiştir ve oluşturulan taslak ölçek çalışma grubu dışındaki 201 öğrenciye uygulanmıştır. 

Taslak tutum ölçeğinin başına; ölçeğin amacı, maddeleri yanıtlama biçimi hakkında bilgi veren 

yönerge yazılmıştır. Ölçekte olumlu ve olumsuz tutum ifadeleri karışık olarak sıralanmıştır. 

Taslak ölçek 5li likert tipinde 11 madde olumsuz 21 madde ise olumlu ifadelerden oluşmaktadır. 

Her bir madde için “ Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızın, Katılmıyorum, Hiç 

Katılmıyorum” seçenekleri verilmiştir. Olumlu ifadeler 5-4-3-2-1 şeklinde puanlanırken olumsuz 

ifadeler 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Alınan veriler doğrultusunda güvenirlik ve geçerlik 

analizleri yapılmıştır. Yapı geçerliğini sağlamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

yapılmış, ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla da Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı 

hesaplanmıştır. 

SÇTÖ’nün Geçerlik Analizi 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. 

Açımlayıcı Faktör Analizi için SPSS 17.0 paket programı kullanılmış, ölçekte yer alan maddelerin 

hangi faktörler ile ilgili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca verilerin temel bileşenler analizine 

uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için Kaiser Meyer Olkin testi (KMO) ve Barlett 

Sphericity testi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analiz sonucunda KMO katsayısı .910 olarak 

hesaplanmıştır. KMO katsayısının 0.60’tan yüksek olması faktör analizinin 

gerçekleştirilebileceğini göstermektedir (Field, 2005). Bartlett testinden elde edilen sonuçların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (X2=4120,482, sd:406, p=.000). Bu bulgular 

doğrultusunda taslak ölçekten elde edilen verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğu 

söylenebilir.   

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda maddelerin 5 faktör altında toplandığı görülmüştür. 

Bir maddenin birden fazla faktöre yük verdiği, bir maddenin yük değerinin .30’un altında olduğu, 

4. ve 5. faktörlerin altında birer maddenin yer aldığı için bu dört madde taslak ölçekten çıkarılarak 

AFA tekrar uygulanmıştır. Yeniden yapılan analizde faktör yüklerinin alt kesim noktası . 35 

olarak alınmış ve 28 maddelik taslak ölçeğin özdeğeri 1’den büyük 3 faktör altında toplandığı 

görülmüştür. Ortaya çıkan bu faktörlere ait özdeğerler şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Faktörlere göre özdeğerler 

Faktörlerin elde edilmesinde ise Varimax döndürme tekniklerinden dik döndürme tekniği 

kullanılmıştır. 28 maddeye ait AFA değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. SÇTÖ’nin AFA Sonuçları 

Madde 

No 
Madde 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

22 
İnsanların tüketim alışkanlıkları sonucunda diğer canlıların zarar 

görmesi beni üzer. 

.755   

25 
Sera etkisini, asit yağmurlarının olumsuz etkileri azalmak tüm 

dünyadaki ülkelerin görevidir. 

.719   

23 
Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek için aldıkları 

önlemlerde (Kyoto Protokolü gibi) kendimi sorumlu hissederim. 

.691   

14 
İnsanoğlu yaşamını devam ettirmek için çevre ile üretim ve tüketim 

ilişkisini dengelemek zorundadır. 

.666   

26 Çöplüklerden enerji üretme fikri beni heyecanlandırır. .648   

30 Çevremi temiz tutarak kendimden küçüklere örnek olmaya çalışırım. .636   

16 
İnsan nüfusunun hızlı artması çevrenin sürdürülebilirliğini olumsuz 

yönde etkiler. 

.618   

15 
Çevre kirliliğini engellemek için gerekli görürsem arkadaşlarımı da 

uyarırım. 

.608   

13 Çevresel problemlerin önlenmesinde gönüllü olarak çalışmak isterim. .599   

17 
İnsan nüfusunun artışına paralel olarak geleceğe temiz bir çevre 

bırakamama fikri beni kaygılandırır. 

,590   

27 Bitmiş pilleri, atık pil toplama kutusuna atarım. .574   

11 Çevre problemleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yaparım. .572   

29 
İnsanların artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğadan 

sınırsız ölçüde yararlanabilmesi gerekir. 

.560   

28 
Egzozdan çıkan gaz ozon tabakasını incelteceği için toplu taşıma 

araçları kullanmaya özen gösteririm. 

.512   

7 Doğada hayvanların neslinin tükenmesinde insanın rolü yoktur.  .756  

12 
Doğa kendini yenileyebildiği için ormanların yok edilmesi beni 

endişelendirmez. 

 .753  

8 
Ozon tabakası Türkiye üzerinde incelmediği sürece, herhangi bir sıkıntı 

yaşanmaz. 

 .741  

4 
Tarlalarda elde edilen ürün miktarını artırmak için, toprakta kimyasal 

maddelerin kullanılmasında bir sakınca yoktur. 

 .711  

21 
Sadece ülkemizde var olan canlı türlerinin(endemik türler) koruma 

altına alınmasına gerek yoktur. 

 .692  
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10 
Küresel ısınma ile kışın yakıt masraflarında azalma olması enerji 

tasarrufudur. 

 .603  

32 Ders kitaplarında yer alan çevre konularını yetersiz buluyorum.  .587  

5 
Okullarda sene sonunda kitapların toplanarak geri dönüşüme 

gönderilmesi yerine, onları yakıt olarak kullanılması daha mantıklıdır. 

 .573  

2 
Bir ürünü satın alırken ambalajında geri dönüşüm logosu olanları tercih 

ederim. 

  .809 

1 
Sene sonunda evde artan defterleri ve kâğıtları ağaçlar yok olmasın 

diye daha sonra tekrar kullanırım. 

  .679 

20 Kaynakları tasarruflu kullanabilmek için yapılan projelere katılırım.   .652 

18 Dişimi fırçalarken musluğu kapalı tutarım.   .592 

19 Yiyecekleri yıkadığım suyu, bitkileri sulamak için kullanırım.   .551 

6 
Okulda ve evde elektrik tasarrufu için gereksiz yanan ışıkları 

söndürürüm. 

  .496 

 Özdeğer  8.255 3.166 1.419 

 Açıklanan varyans 
% 

24.23 

% 

15.60 

% 9.67 

 Açıklanan Toplam Varyans 
% 

49.50 

  

Tablo 1’de sunulan AFA sonuçları incelendiğinde, geliştirilen 28 maddelik ölçeğin ödeğeri 1’den 

büyük 3 faktörde toplandığı ve bütün faktörlerin toplam varyansın %49,50’sini açıkladığı 

görülmektedir. Faktörlere ait yük değerleri, her bir faktör için yüksek olandan düşük olana doğru 

tabloda gösterilmiştir. Birinci faktor 14 maddeden; ikinci faktör 8 maddeden; üçüncü faktör ise 

faktör 6 maddeden oluşmaktadır. Toplam varyansın %24.23’ünü açıklayan birinci faktöre ait 

maddeler incelendiğinde çevre sorunlarının önlenmesine yönelik insanların algıları dikkat 

çekmiştir ve birinci faktör “algı” olarak isimlendirilmiştir. İkinci faktöre ait maddeler insanların 

sürdürülebilir çevreye yönelik düşüncelerini içerdiği için ikinci faktör “düşünce” olarak 

isimlendirilmiştir. Üçüncü faktöre ait maddelerde ortak olarak kaynakların tasarruflu kullanımına 

yönelik insanların davranışlarına rastlanmıştır ve üçüncü faktör de “davranış” olarak 

isimlendirilmiştir. 

 SÇTÖ’nün Güvenirlik Analizi 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için bir iç tutarlık göstergesi olan Cronbach Alpha Katsayısı 

formülü kullanılmıştır. Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı .901, ölçeğin birinci faktörü 

olan “algı” için .886, ikinci faktör olan “düşünce” için .844, üçüncü faktör olan “davranış” için 

.756 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek bir değer alması, 

güvenirlik için yeterli görülmektedir (Nunnally, 1978). Elde edilen bu değerler ölçeğin yeterli 

güvenirliğe sahip olduğuna ve veri toplama aracı olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir. 

Veri Toplama ve Veri Analizi 

Araştırmanın ilk aşamasında geliştirilen ölçek, ikinci aşamasında veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. Ölçekte bulunan her bir madde için “tamamen katılıyorum, katılıyorum, 

kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum” seçenekleri verilmiştir. Olumlu ifadeler 5-4-3-2-1 

şeklinde puanlanırken  olumsuz ifadeler 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Toplanan veriler ise 

SPSS 17 ve Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir.  

Pallant (2001, p.219) a göre grup büyüklüğü en az 20 ise grubun verilerinin normal 

dağıldığı varsayılabilir. Yapılan çalışmada en küçük alt grup 70 tir ve diğer grup bu değerden 

daha büyüktür. Bu nedenle bu çalışmada bütün grupların verilerinin normal dağıldığı 

varsayılmıştır, normallik analizi yapılmamıştır. Veriler parametrik hipotez testleriyle analiz 

edilmiştir. Veriler analiz edilirken ilişkisiz örneklemler t-testi teknikleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanlarının cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek için İlişkisiz Örneklem t-Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 
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Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanlarının cinsiyete göre İlişkisiz Örneklem t-Testi sonuçları 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ Puanlarının Cinsiyete Göre İlişkisiz Örneklem t-Testi 

 Cinsiyet  n X  
s sd t p 

Davranış  
Kız  

Erkek 

212 

188 

77.05 

73.10 

13.62 

14.53 
398 2.48 .014 

Düşünce 
Kız  

Erkek 

212 

188 

81.96 

73.55 

14.12 

14.70 
398 5.11 .000 

Algı 
Kız  

Erkek 

212 

188 

81.47 

74.27 

15.11 

17.28 
398 4.45 .000 

SÇTÖ 
Kız  

Erkek 

212 

188 

78.84 

72.81 

11.89 

12.14 
398 5.01 .000 

Tablo 2’ye bakıldığında tüm öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir ((t(398)= 2.48, pDavranış=.014 <.05; t(398)= 

5.11, pDüşünce=.000<.05); t(398)= 4.45, pAlgı=.000<.05); t(398)= 5.01, pSÇTÖ=.000<.05) ). Davranış, 

Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları kız öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur( X
Davranış=77.05, X

Düşünce=81.96, X Algı=81.47, X
SÇTÖ=78.84 ). Bu puan türlerinde kız öğrencilerin sürdürülebilir 

çevreye karşı davranış, düşünce, algı ve tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada öncelikle ortaokul öğrencilerinin yönelik sürdürülebilir çevreye yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin 

güvenirlik çalışması için bir iç tutarlık göstergesi olan Cronbach Alpha katsayısı .901olarak 

hesaplanmış; yapı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan Açımlayıcı Faktör Analiz sonucu 

davranış, düşünce ve algı olmak üzere üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu 

değerler ölçeğin yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğuna ve veri toplama aracı olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

Major ve arkadaşlarının (2017) “Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutumlarının 

incelendiği çalışma sonucunda lisans eğitimi sonrasında öğretmen adaylarının çevresel 

tutumlarında anlamlı bir artış gerçekleştiği, okuldaki müfredat ile sürdürülebilirlik ve anahtar 

beceriler arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin sürdürülebilir çevre bilincine sahip olduklarını destekleyen ifadeler 

incelendiğinde pek çok araştırmada beklenen çevresel okuryazarlık, bilinç, tutum ve davranışa 

sahip olma gibi özellikleri göz önünde bulundurulmuştur (Makki, Abd-El-Khalick ve Boujaoude, 

2003; Uzun, 2007). 

İlgili literatüre incelendiğinde çevre ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik eğitim alan 

öğrencilerin çevre sorunlarına karşı tutumlarının geliştiği çalışmalara rastlamak mümkündür 

(Gallagher ve ark., 2000; Larijani ve Yeshodhara, 2008). 

Walsh (2013) İngiltere’de onuncu sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

tutumları ve sürdürülebilirlik anlayışlarını araştırmıştır. Sürdürülebilir kalkınmaya çevresel 

açıdan odaklanıldığında öğrencilerin sürdürülebilirlik anlayışlarında yıl boyunca gelişimler 

olduğu bulunmuş ve birçok öğrencinin SK’ya yönelik artan sorumluluk duygusu hissettiği 

görülmüştür. 

Tucker ve Izadpanahi (2017) çalışmasında, sürdürülebilirlik için tasarlanmış ilköğretim 

okullarına devam eden 10-12 yaş arası çocukların çevresel tutumlarının geleneksel okullara 
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devam eden çocukların tutumlarından daha fazla çevre yanlısı tutuma sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Mevcut araştırma öğrencilerin Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları cinsiyetlerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Davranış, Düşünce, Algı ve SÇTÖ puanları kız 

öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur. Bu puan türlerinde kız öğrencilerin sürdürülebilir çevreye 

karşı davranış, düşünce, algı ve tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Özdemir Benli ve Arık’ın (2013) ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ve 

sürdürülebilir çevre tutumlarını ölçümlediği araştırmalarında, cinsiyet bakımından anlamlı bir 

farklılığın olmadığı fakat öğrencilerin yaygın çevre sorunlarına yönelik farkındalık sahibi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Mercan (2013) ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin çevreye karşı 

tutumlarının değerlendirilmesi adlı çalışmasında bazı değişkenlere (cinsiyet, kademe, sınıf 

düzeyi, ders notu, anne ve babanın eğitim durumu) bağlı olarak ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerin çevreye karşı tutumlarını tespit etmeyi amaçladığı çalışmada, cinsiyete bağlı yapılan 

değerlendirme sonucunda ise kız öğrencilerin çevresel davranış, düşünce ve tutum puanları 

ortalamaları erkeklere kıyasla yüksek bulunmuştur. .  

Çavuşoğlu, Altay, Nuriyeva ve Öngör (2017) tarafından yapılan ilköğretim öğrencilerinin 

çevre bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada, çevre bilgi ve çevre 

tutum puanları kızlar lehine anlamlı farklılık göstermiş, öğrencilerin çevre bilgi puanları arasında 

da sekizinci sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  Çelikbaş 

(2016); öğrencilerin çevre eğitiminden önce cinsiyetler açısından çevre sorunlarına yönelik 

farkındalıklarının, çevresel davranışlarının, çevre tutumlarının, sürdürülebilir çevre tutumlarının, 

su ayak izlerinin ve ekolojik ayak izlerinin benzerlik gösterdiği, çevre eğitimi sonrasında ise kız 

öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu ve 

erkeklerin çevre tutumlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Lise öğrencileriyle yapılan bazı çalışmalarda cinsiyetin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 

tutumları etkilediği sonucuna varılmıştır (Torbjörnsson ve Molin, 2014; Torbjörnsson, Molin ve 

Karlberg, 2011). Sönmez & Yerlikaya, (2017) tarafından yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin 

hem bilgi düzeyinde hem de tutumda erkeklere nazaran daha yüksek olduğu ve istatistiki açıdan 

anlamlı olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak; kızların genel eğilim ve beşeri yapıları gereği 

erkeklere göre daha fazla bilişsel yeterliliğe sahip oldukları ve tutum anlamında ise erkeklerden 

daha yapıcı olduğu sosyolojik gerçeği ile örtüştüğünü göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin 

ergenlik dönemi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda; kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha önce bu döneme girdikleri için kız öğrencilerin duyuşsal özellikleri daha önce gelişmeye 

başlamasının sonuçlar üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir. 

ÖNERİLER 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• Ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir çevre konusundaki algı, düşünce, davranış ve 

tutumlarının daha olumlu düzeylere çıkması için okul içi-dışı etkinlikler düzenlenebilir. 

• Öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları cinsiyetleri açısından 

değerlendirilmiştir. Ilgili araştırmacılar farklı değişkenler kullanarak bu değişkenlerin 

öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisini inceleyebilirler. 

• Mevcut araştırmada ortaokul öğrencilerine yönelik sürdürülebilir çevre tutum ölçeği 

geliştirilmiştir. Yapılacak çalışmalarda farklı yaş düzeylerine yönelik sürdürülebilir çevre 

tutum ölçeği geliştirilebilir.  
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ÖZET 

Göç, bir ya da birden farklı unsurun bir araya gelerek bireylerin veya toplulukların ‘mekânsal, 

fiziksel’ bir yer değiştirmelerinin toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik değişimlere yol açtığı çok yönlü 

bir süreçtir. Göç hem etken hem de edilgendir; bu nedenle sonuçları tam olarak öngörülebilir değildir. 

Türkiye’nin göç sürecine bakıldığında 1950’li yıllarda başlayarak 1980’li yıllarla birlikte en yüksek 

ivmesine ulaşan göç olgusunun ve beraberinde getirdiği toplumsal hareketliliğin, bireyin öznelliğinden 

kültüre, ekonomiden siyasete kadar toplumun her alanını dönüştürdüğü iddia edilebilir. Siyaset ve sosyoloji 

arasındaki ilişki ya da Aristoteles’in ‘insanın siyasal bir hayvan olduğu’ ifadesi göz önüne alındığında göç 

olgusunun siyasi karşılığı kaçınılmaz bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Nitekim kırdan kentlere artarak 

devam eden göç olgusu, dönemin siyasi partilerinin parti programlarına ve seçimler öncesinde yayınlanan 

seçim afişlerine de yansımıştır. Siyasi partilerin seçmen davranışını etkileyerek bu kesimlerden oy alma 

arzusunun göç ve kentleşme kaynaklı sorunların partiler tarafından araçsallaştırılmasına neden olduğu iddia 

edilebilir. Bu çalışmada göç ve kentleşme kaynaklı sorunlara 1980 ile 1990’lı yıllarda aktif siyasetin 

içerisindeki siyasi partilerin getirdiği alternatif çözüm önerileri, parti programlarında bu sorunlara bakış 

açıları ve seçim afişleriyle seçmene yaklaşımları sosyolojik bir perspektifte tartışılacaktır. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.04.003
https://doi.org/10.1080/09585176.2013.781388
mailto:osedatuylu@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Göç, Kentleşme, Siyasi Parti Programları, Seçim Afişleri. 

AN EVALUATION OF POLITICAL PARTY PROGRAMS AND 

ELECTION BANNERS FOR THE PROBLEMS EMERGING FROM 

MIGRATION AND URBANIZATION BETWEEN 1980 AND 1990 

Abstract 

Migration is a multi-faceted process which combines numerous factors and initially forces an 

individual to move ‘spatially, physically’, and later creates social, cultural, political and economic changes. 

Migration is both active and passive, therefore consequences are barely predictable. In other words, it has 

an impact on both the society and the individual, and also it is affected by the society and its individuals. It 

could be stated that the phenomenon of migration, which first emerged in the 1950s and peaked in the 1980s 

in the country, and the social mobility which was brought by migration, have transformed every aspect of 

society, from personal subjectivity to cultural norms also from economy to politics when reviewing the 

migration process in Türkiye. The phenomenon of migration has an inevitable result in politics considering 

the relationship between politics and sociology as we recall the quote from Aristotle stating that man is a 

political animal. Likewise, the growing migration from rural to urban areas has become rather visible in the 

political party programs of the time and was reflected on the election posters before the elections. Therefore, 

it could be asserted that political parties instrumentalized the problems emerging from immigration and 

urbanization with the desire to obtain more votes from the segments of the society who suffers from these 

problems, and they influence the voter’s behaviour through election campaigns. This study will examine 

through the sociological perspective the alternative solution proposals offered by political parties in active 

politics between the 1980s and 1990s to the problems caused by migration and urbanization, their 

perspectives on these issues in party programs and their approaches to voters with election posters. 

Keywords: Migration, Urbanization, Political Party Programs, Election Banners. 

GİRİŞ 

Göç olgusu ve beraberinde getirdiği toplumsal, fiziksel, ekonomik ve sosyo-kültürel 

değişim ve dönüşümler birçok alana etki etmektedir. Göç ve kentleşme tartışmalarında genellikle 

göçün ertesindeki uyum süreci, sosyo-kültürel etkileşim, siyasal ve ekonomik dönüşüm ön plana 

çıkmıştır. Türkiye’de ise 20. yüzyılın ortalarından itibaren etkili olarak toplumsal ve siyasi 

dönüşümde önemli bir unsur olan göç olgusu özellikle 1950’li yıllarda fiziksel, mekâna dayalı bir 

yer değiştirme olarak kabul edilir. Ancak bu yer değiştirmenin basit bir yer değişiminden ibaret 

olmadığı ve olmayacağı 1960’lı yıllarla birlikte her alanda hissedilmeye başlanır. Göç eden kişi 

göç eder etmez bireysel ve özel hayatındaki değişimi kısa sürede hissedecektir. Buna rağmen bu 

değişimin genele yayılarak, kitleselleşmesi için zaman gerekir.  

Göçe ivme kazandıran, kentin popülerliğini artıran faktörler kadar kırın iticiliğini artıran 

faktörler de vardır. Bu itici faktörlere kırdaki insanın emeğinin fazlalaşması, makineleşme, traktör 

sayısının artmasıyla insanın toprakla kurduğu ilişkide pasif hale gelmeye başlaması, kırdaki sınırlı 

iş olanaklarına ek olarak yetersiz sağlık ve eğitim imkânları örnek verilebilir. Kentler de kırın 

iticiliğinden etkilenen insanlar için çekici bir aktör olmayı sürdürmüş; sosyo-ekonomik koşulların 

ve hayat standartlarının yükselmesinde bir basamak haline gelerek göç almaya devam eder. Yeni 

göç dalgaları boyunca hem kentlerin alt yapı hazırlıksızlığı hem kentleşme sürecindeki plan ve 

programsızlık hem de göçün beklenmedik hızda gerçekleşmesi o dönemlerden günümüze kadar 

devam eden, günümüzde dahi etkilerinin hissedildiği bir dizi toplumsal sorun ve düzensizliğe 

neden olmuştur. Bu çalışmada da nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür tarama modeli 

aracılığıyla göç ve kentleşme literatürü değerlendirilerek; dönemin siyasi partilerinden öne çıkan 

ANAP, DYP, SHP, RP ve DSP’nin parti programları, kentleşme ve konut sorununa yönelik seçim 

afişleri sosyolojik bir perspektifte analiz edilmeye çalışılacaktır.  
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Türkiye’de Göç Olgusunun Tarihsel Süreci ve Kentleşme 

Cumhuriyet tarihinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 1927’yle günümüz 

Türkiye’sinin nüfus oranları karşılaştırıldığında 1950’li yıllarda başlayan 1980’li yıllarda ise en 

yüksek oranına ulaşan göçlerin, toplumsal ve mekânsal bir itici güç olarak kentleşme sürecini 

ortaya çıkaran unsurlardan biri olduğu ortaya çıkacaktır. II. Dünya Savaşı sonrası küresel dengeler 

yeniden şekillenmeye başlamıştır. Tüm dünyada savaşın ertesinde sosyo-ekonomik refah 

seviyesinin göreli olarak yükselmeye başladığı bir süreç yaşanır. Türkiye de 1950’li yıllarda çok 

partili hayata geçilmesiyle hem siyasi bir değişimin, çoğulculuğun hissedildiği hem de Marshall 

yardımlarının etkisiyle sosyo-ekonomik olarak refah seviyesinin yükseldiği bir sürecin içine 

girmiştir. Refah seviyesinin yükselmesine artan doğum oranları ve azalan ölüm oranları da 

eklenince Türkiye’deki nüfus artışı çok ani ve hızla yükselmeye başlamıştır. Nüfus artışıyla 

birlikte Türkiye’de Marshall yardımlarının bir sonucu olarak göreli ekonomik seviyenin 

yükselmesi, köylerde makineleşmenin artması ve traktörlerin çoğalmasıyla insan gücüne dayalı 

işlerde iş gücü fazlalığı oluşmuştur. Bu duruma daha iyi, insani bir sosyo-ekonomik hayat yaşama 

isteği de eklenince büyükşehirlere yoğun bir göç dalgası başlamıştır. Böylece 1980’li yıllara kadar 

halen bir tarım toplumu olan Türkiye’de büyükşehirlere göç aşırı ve ani bir hızla gerçekleşmiştir. 

Peki, kitleleri bütün alışkanlıkları, aidiyetleri ya da büyüdüğü sosyo-kültürel yapının 

dışına çıkmaya teşvik eden kent nedir? Kentin sözlük anlamı köy ve ilçeden büyük yerleşim yeri 

olarak nüfus sayısına göre tanımlanmıştır. Ancak kent bir yerde yaşayan, ikamet eden insan 

topluluğunun oransal fazlalığından ibaret değildir. Kent, bireyi toplumsal, ekonomik, kültürel ve 

siyasal her alanda kuşatır, dönüştürür. Göçten önce bir ailenin, aşiretin, cemaatin ya da homojen 

bir topluluğun parçası olan kişi, kente gelmesiyle tek başına bir birey olması gerektiği gerçeğiyle 

yüzleşir. Kentler, bu yüzleşmelerin mekânlarıdır. Kentteki yeni toplumsal ilişkiler, iş bölümü 

tanımlamaları, görevlendirmeler göç eden kişinin geçmişi, ailesi, aşireti ya da alışkanlıkları 

dışında yeniden şekillenerek inşa edilir. Şüphesiz bu yeniden şekillenme sürecinde kişinin 

geçmişinden, aidiyet ve alışkanlıklarından aniden ve tam anlamıyla bir kopuş yaşaması mümkün 

değildir. Bir kopuşun aksine kendi aidiyetlerini, değer ve alışkanlıklarını koruma, muhafaza etme 

eğiliminde olması da mümkündür. Bu hem inşa etme hem de var olanı muhafaza etme 

karşıtlığında göç eden kişi ve kent sakinleri hem etkilenen hem de etkileyen olacaktır. Göç eden 

kişi kentten, kent sakinlerinden kent hayatını, kültürünü, yaşam biçimini ve alışkanlıklarını 

öğrenirken; kent sakinleri de göç eden kişinin kültürüyle, geçmişiyle, alışkanlıkları ve yaşam 

biçimiyle yüzleşecek, zaman zaman bu kültürden etkilenecektir. Bu karşılıklı etkileşim 

kentleşmeyi93 ortaya çıkaran unsurlardan biri olacaktır. 

Kentte yaşamanın, kentli olmanın gerekliliklerini ve sonuçlarını tartışan Kömürcüoğlu’na 

göre (2014, s. 90) kent ortaya çıktığı andan itibaren hem kendi içerisinde hem de dışarıya karşı 

dışlayıcı, ötekileştirici ya da tam tersi yüceltici birtakım anlamlara sahip olmuştur. Kentte 

yaşamak bazen bir ayrıcalık olarak kabul edilmiş ve şüphesiz bu ayrıcalık ya da hak herkese ait 

olmamıştır. Bu nedenle kentlerde ilk çağlardan modern çağlara kadar kentli olmayan kişiler 

 
93 Türkçede kentleşmeye ek olarak kentlileşme ifadesi de sıkça kullanılır. Kentleşme ve kentlileşme 

kelimelerinin iki farklı anlama gelmesi ve bu kelimelerin anlamlarının birbirlerini karşılamaya yetmemesi 

önemlidir. Örneğin İngilizcede kentleşme terimi hem nüfusun yoğun belli noktalara yığılmasını hem de bu 

noktalarda oluşan kent kültürünün yaygınlaşması sürecini de içerir. Bu iki süreç o kadar eş zamanlı 

olmuştur ki birbirinden ayrılamaz. Ancak Türkiye’de bu eş zamanlılık görülememiş, süreç birbirlerinden 

bağımsız olarak ilerlemiştir (Tekeli ve Gülöksüz, 1983, s. 1224). Kemal Karpat da (2003, s. 215-216) 

kentleşme ve kentlileşme ifadelerini birbirinden ayırmıştır. Kentleşmeyi hem göçmenin mesleki değişme 

yoluyla kentle bütünleşmesi, kent hayatının fiziksel ve kültürel yönlerine tedrici olarak uyum sağlaması 

hem de kentin halk kültürünün bazı unsurlarını benimsemesi olarak tanımlarken; kentlileşmeyi ise Türkiye 

örneğinde dört aşamada açıklamıştır: Göçmenin kent kıyafetini ve bazı kent alışkanlıklarını benimsemesi, 

su-elektrik ve ulaşım gibi kente özgü hizmet olanaklarını benimseyerek yiyecek ve içeceklerini 

dükkânlardan satın alması, kentin diğer insanlarıyla ilişki kurmaya istekli olması ve son olarak göçmenin 

kendisinin köye değil, kente ait olduğuna dair kişisel inanç ve kanısının oluşmaya başlaması kentlileşmenin 

olmazsa olmazlarıdır.   
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dışlanmıştır. Modern çağlarla birlikte köy ve kent arasındaki sınırlar kaybolup, nerede başlayıp 

nerede bittiği anlaşılmaz hale gelmiş ancak kent içindeki hiyerarşi, ötekileştirici ve dışlayıcı boyut 

güçlenmiştir.  

Kentleşmeye dair birçok ve birbirinden farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan 

bazıları şu şekildedir: Kentleşme kaynağını bir toplumun sosyo-ekonomik yapısındaki 

değişimlerden de aldığı için toplumsal, ekonomik ve hatta politik anlamlarla da yüklüdür (Wirth, 

1938). “Kentleşme, kır nüfusunun kentsel alana göçüyle tarım dışı faaliyetlere yönelmesinden 

ibaret olmayıp, kente ait değer sistemiyle kurumların ve örgütlenme biçimlerine de nüfuz etme 

sürecidir” (Vergin, 1986, s. 33). Kentleşme hareketini bir toplumun ekonomik ve toplumsal 

yapısındaki değişmeler doğurur. Kentleşme, nüfus hareketini yaratan ekonomik ve toplumsal 

değişmeleri de hesaba katmak zorundadır (Keleş, 2019, s. 20). Kentleşme, geleneksel 

topluluklardan çağdaş kent topluluğuna geçiş sürecinin bir ifadesi olan toplumsal değişme 

olayıyken; kentlileşme, kente göç eden bireyin ya da kentte ikamet eden nüfusun değişim süreci 

sonucu geldiği konumdur (Kaya, t.y, s. 45-65). Dolayısıyla kentleşme kente ait, kentten gelen ve 

her alanda etkili olan dönüştürücü bir unsur olarak yorumlanabilir. 

Kentleşme yeniden bir toplumsallaşma sürecine de kaynaklık eder. Toplumsal roller, 

görev tanımları, hiyerarşik yapı yeniden inşa edilir. Öte yandan kentleşme ve sanayileşme 

karşılıklı bir etkileşim halinde olmalı ve birbirine paralel gelişmelidir. Aksi takdirde bugün çarpık 

kentleşme nedeniyle şehirlerdeki alt yapı sorunlarından bireyin kente ve kent yaşamına sosyo-

kültürel adaptasyon sürecinden konut sorununa kadar birçok farklı sorunla karşılaşmak 

mümkündür. Türkiye örneğinde sanayileşme ve kentleşmenin karşılıklı, eş zamanlı 

gelişmemesinden kaynaklı, halen özellikle büyükşehirlerde var olan, sosyal adaletsizliği artıran 

sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin Sağlam’a göre (2006, s. 40) kentleşme hızının 

Türkiye’ye özgü sonuçlarından birisi ‘mülkiyet’e ilişkindir. Kentlerin etrafındaki arazilerin çok 

büyük bir kısmının devlete ya da belediyelere ait olması toplumsal çatışmaların önüne geçmiştir. 

Devlet arazileri üzerine inşa edilen gecekondu ya da toplu konutlar imar afları ve tapu dağıtılarak 

meşrulaştırılarak resmiyet kazanmıştır. 

Türkiye’de göçün tarihsel sürecine başlamadan önce göç alanında özellikle göç 

sosyolojisinde araştırmacıya yön veren birkaç kuramdan söz etmek yerinde olacaktır. 

Ravenstein’in göç yasaları, Everett Lee’nin göç kuramı ve Petersen’in göç tipleri kuramı bu 

kuramlardan bazılarıdır. Alanda çalışanlara önemli bir tartışma açan Ravenstein’in kuramı en 

bilinen kuramdır. İngiltere’de 1885 yılında E. G. Ravenstein tarafından The Laws of Migration 

adıyla yayınlanan bu çalışmada göç alanında çalışan araştırmacılara önemli bir yön çizilmiş ve 

ilk kez göç yasaları tartışılmıştır. Ayrıca çalışma, göç alanında yapılmış ilk eser kabul edilmesi 

nedeniyle ayrıca önem taşımaktadır. Bu çalışmaya göre toplam yedi tane göç kanunu vardır. Bu 

kanunların tamamında Ravenstein’in (1885) ekonomik çıkar ya da gelişimle göç arasında 

kurduğu anlamlı ilişki ön plana çıkmaktadır. 

Göç, kentleşme, kentlileşme ve gecekondu konusunda Kemal Karpat’ın alanda öncü 

çalışmalardan sayılan ve orijinal adı The Gecekondu: Rural Migration and Urbanization olan 

çalışması Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm adıyla yayınlanmıştır. Türkiye’de toplumsal değişim 

ve dönüşümü göç ve kentleşme merkezinde tartışan Karpat, bu çalışmasında gecekondulunun 

kentteki evrimini şu şekilde tanımlar: “Gecekondulu da göçle geldiği kentte siyasal ve sosyolojik 

dönüşümüne bir köy sakini olarak başlar; sonra kentte kırsal göçmen ve düşük ücretli işçiye 

dönüşür, gecekondulu haline gelir ve sonunda, eğer başarılı olursa, bir kent sakini olmak için 

kendini kentle bütünleştirir” (2003, s. 22). Göçün ve göçün algılanma biçimlerinin odak noktası, 

gecekondudur. Gecekondu ifadesiyle özdeşleşen görüntü tek odalı, kiremitli evlerin, hiçbir 

mantığı olmadan şehrin kenar mahallelerinde birdenbire ortaya çıkmasıdır. Ancak durum bundan 

çok daha karmaşıktır. Gecekondu hukuki statüsü ne olursa olsun iç göçün kentteki yerleşik halidir. 

Kentleşme süreçlerinin ayrıntılı olarak incelenebildiği ve Türkiye’nin kendini ne derece 

modernleştirebildiğini ortaya koyan, köy hayatından şehir hayatına geçişi temsil etmektedir 

(Stokes, 2020, s. 148-151). Çakır’a göre (2011, s. 220) göçün ardından yaşanan 

gecekondulaşmaya ve gecekondu sorununa yönelik getirilen yasalar, imar afları, izinler ya da 
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yasaklamalar soruna çözüm getirmede başarılı olamamıştır. 1965’te 430 bin olan gecekondu 

sayısı 1980’lerde 1.250.000 bine yükselmiştir. Hane başı yaşayan nüfus ortalamasını 5 olarak 

kabul eden yazarın çalışmasına göre o yıllarda gecekondu nüfusunun 6-7 milyonu aştığı, 1980 

sonrasında bu sayının iki katına çıktığı iddia edilebilir.  

Köy ve küçük şehir kökenli halk kitlelerinin büyükşehirlere göçü, Türk 

modernleşmesinin bir ürünü olmasının yanında Türkiye’de muhafazakârlığın sosyolojik 

değişimini yansıtan çok önemli bir veri kaynağıdır. Bu hareketlilik, birbirine bağlı dört alt 

hareketliliği ortaya çıkarmıştır. Bunlar; mekân hareketliliği, ekonomik hareketlilik, siyasi 

hareketlilik ve eğitimde hareketliliktir (Akın, 2021, s. 28-29). Türkiye’de göçün tarihsel süreci 

incelendiğinde 1950 öncesinde önemli bir hareketlilik, kent nüfus oranlarında önemli bir değişim 

görülmemektedir. Türkiye’de göç ve kentleşme sürecini tarihsel bağlamında dönemlere ayırarak 

tartışan Koyuncu’ya göre; 

1950 öncesinde kentleşme hızı yok denecek kadar azdır. 1950 öncesindeki 

kentleşme, kent nüfusunun kendi iç dinamikleri nedeniyle kentin doğal nüfusu artışından 

kaynaklı kısmi bir artıştır. 1950-1980 arasındaki kentleşme ise doğal nüfus artışı kaynaklı 

olmayıp, kırsal alanlardan kentlere yönelik göçlerle büyümenin bir sonucudur. 1960-

1970’lerde göç edenler ise 1950 sonrasında ilk göç edenlere göre ekonomik anlamda daha 

fazla sermayeye sahiptir. Çünkü ilk gelenler devlet teşebbüsleriyle kurulmuş sanayilere ucuz 

emek sağlayan vasıfsız ve fazla serveti olmayan yoksul göç eden kesimken; bir sonrakiler 

arsa bulup inşaat yapma gibi taşınma maliyetini üstlenebilecek zenginliğe sahip kesimdir. 

Ancak ilk gelenler ise devlete ait alanlara gecekondu inşa ederek tapu ve imar affından 

yararlanmaları nedeniyle sonradan gelenlere göre çok daha şanslıdır. 1980 sonrasında liberal 

ekonomik politikaların yürürlüğe girmesiyle kentleşmeye ‘sanayi’ yön verirken; 1980 sonları 

ve 1990’ların ilk yıllarında kentleşmenin itici güçleri turizm ve terör olayları olur (Koyuncu, 

2015, s. 27-45).  

Türkiye’nin Cumhuriyet sonrası kentleşme deneyimini 3 ayrı dönem ve kentleşme 

katmanı tanımlayarak tartışan Şengül ise 1. Dönemi: Ulus-Devletin Kentleşmesi (1923-1950), 2. 

Dönemi: Emek Gücünün Kentleşmesi (1950-1980), 3. Dönemi: Sermayenin Kentleşmesi (1980 

sonrası) olarak tanımlar. Birinci dönem Osmanlı’nın imparatorluk temelli toprak düzeninden 

ulus-devlet merkezli bir düzene geçiştir. İkinci dönem tarımda yeni teknoloji kullanımıyla 

başlayan kırsal işsiz nüfus ve yoğun göçle büyükşehirlerde ortaya çıkan yeni yoksulların 

emeğinin, emek gücünün kentleşmesidir. Üçüncü dönem ise “sermayenin, emeğin ve devletin 

ürettiği mekânlara el koymasına ve ilkel birikim ve mülksüzleştirmeye dayanan sistemiyle 

kentlerde yarattığı eşitsizlik ve çelişkilerin kentlerde çalışan sınıflarda ağır tahribata neden 

olmasıdır” (Şengül, 2014, s. 410-412). Türkiye’deki iç göçleri dört ayrı dönemde inceleyen 

Özdemir’e göre (2012, s. 2-7) birinci dönem olarak değerlendirilen 1923-1950 arasında önemli 

bir göç hareketliliği yaşanmamıştır. 1950-1960 arası iç göçün başladığı ilk aşama olarak kabul 

edilirken 1960-1980 arası iç göçlerin artarak devam ettiği döneme karşılık gelecektir. Bu döneme 

kadar kent nüfusları artışını sürdürmüştür. 1980 sonrası dönem ise kent nüfusunun ilk kez kır 

nüfusunu geçmeye başladığı yıllar olmuştur. “1950 öncesinin temel özelliği ülke bütününde güçlü 

bir kentleşme hareketinin bulunmamasıdır. 1950-1980 dönemindeki kentleşme hareketlerini bir 

önceki dönemden ayıran en önemli fark, kentlerin doğal nüfus artışından çok kırsal alanlardan 

kentlere yönelik göçlerle büyümeleri olmuştur” (Işık, 2005, s. 60-62). 

1950’li yıllardan 1980’li yıllara kadar geçen sürede göçe neden olan temel unsurlar 

arasında eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşma, yeni iş imkânları, toprak verimsizliği, yaşam 

standartlarını yükseltme, para kazanma vb. sayılabilir. Daha çok sosyo-ekonomik ve sosyo-

kültürel koşulları iyileştirme, geliştirme üzerinde gerçekleşen iç göçlerin 1980’li yılların sonları 

ile 1990’lı yılların ilk yıllarında nitelik değiştirmeye başladığı iddia edilebilir. Sosyo-ekonomik 
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sebeplerin yerini bu yıllarda daha çok terör kaynaklı iç göçler almıştır. Sosyo-ekonomik koşulları 

iyileştirerek refah seviyesini yükseltme, yeni bir hayat üzerinden sürdürülen göçlere bu defa 

hayatta kalma, terörden kaçma, güvenlik gibi unsurlar eklenmiştir.  

Kentlere göç ederken ‘taşı toprağı altın’, ‘herkese göre iş var’, ‘bir kapak attın mı köşeyi 

dönersin’ gibi söylemlerden etkilenen grup ve kitlelerin, kentin vaat ettiği, kentte umduklarıyla 

kentte buldukları ve kentin gerçekleri üzerinden bir hayal kırıklığına uğraması da mümkündür. 

Buna rağmen kentin cazibesinin sürmesi ve kırda sorun olarak görülen itici faktörlerin 

çözülmemesi nedeniyle geri dönmeyi de düşünmezler. Yaşanan zorlukların, olumsuzlukların 

yanında günlük yaşam kalitesinin kısmi olarak da olsa artması ve ilerde daha da artacağına olan 

umut, geri dönüşün önünde önemli bir engel sayılabilir.  

Kentlerde gecekondu ya da varoş diye tabir edilen mahalle ve sokaklarda yaşayan göç 

edenlerle; kent sakinlerinin eskiden beri yaşadığı, adab-ı muaşeret kurallarına dikkat edilen 

semtler arasında iki ayrı kimlik üzerinden kentleşme ve kentlileşme inşası yaşanır. Her iki bölge 

de kendi kimliğini öne çıkarmaya ve muhafaza etmeye odaklanır. Böylece kentte karşılaşıp 

etkileşime geçtikçe bir kentli olma bilincinin, kentli olmanın anlamı da tartışılmaya başlanır. 

Bununla birlikte Findley’e göre (2019, s. 331-332) bu sorunlar gettolaşmaya neden olmuştur. 

Gecekondu mahalleleri büyükşehirlerdeki aşırı ve çarpık kentleşmenin doğal bir sonucu olarak 

genişlemeye devam etmiş ve dönemin siyasileri tarafından büyük bir oy potansiyeli görülerek 

kullanılmak istenmiştir.  

Parti Programları 

Siyasi partilerin programları, reklam ve seçim afişleri gelişen modern teknolojinin de 

katkısıyla siyasal iletişimin inşasında önemli unsurlar arasında sayılabilir. Aziz (2021, s. 3) 

siyasal iletişimi “siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, politikalarını belli gruplara, 

kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, 

uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmak” olarak tanımlanır. 

Siyasal iletişimde en önemli unsur seçmenin ya da geniş halk kitlelerinin başta seçmen davranış 

olmak üzere siyasal duruş ya da tutumlarını etkilemektir. Seçmen davranışına etki etmek isteyen 

kişi ya da siyasi partinin seçmeni kendi istediği siyasi düzleme çekmesi önemli bir kazanımdır. 

Siyasi tercihi ya da duruşunu değiştiren kişi başta kendisi ardından çekirdek ve geniş ailesini ve 

yakın çevresini dönüştürebilir. İşte sosyolojinin siyasal iletişimle olan anlamlı ilişkisi de burada 

devreye girer. Siyasal iletişim birey ve toplum merkezinde devam eder, gelişir ve toplumun belli 

kısımlarını da olsa dönüştürür. Çalışmanın bu bölümünde de 1980 ile 1990’lı yıllar arasında 

siyasette aktif olarak öne çıkan partilerin, parti programlarındaki şehirleşme, konut ve gecekondu 

sorununa yönelik başlıkları, seçmenle kurdukları siyasal iletişim biçimleri ele alınmıştır. 

Aşağıdaki bölümlerde ANAP, DYP, SHP, DSP ve RP’nin parti programlarından 

şehirleşme\kentleşme, göç, konut ve dolayısıyla gecekondulaşma sorununa yönelik parti 

programlarına yer verilmiştir. Partilerin seçim beyannameleri, parti tüzükleri ya da bölgesel 

kalkınma planlarına değinilmemiş yalnızca kentleşme, göç, konut ve gecekondu başlıklarına 

odaklanılmıştır.  

Siyasi partilerin parti programlarında, seçim bildirilerinde ve seçim afişlerinde sıklıkla 

yer verdikleri sosyal konulardan biri göçün ardından yaşanan kentleşme ve konut politikalarıdır. 

Ruşen Keleş (1965) çalışmasında dönemin siyasi partilerinden TİP, CHP, CKMP, AP, YTP, MP 

ve CHP’nin başta konut olmak üzere kentleşme kaynaklı sorunlara yaklaşımlarını tartışmıştır. 

Tarihsel ve sosyolojik süreklilik göz önüne alındığında 1960’lardan 1990’lara hatta günümüze 

göç, kentleşme ve konut sorununun siyasi partilerin her dönem gündeminde olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Türkiye’nin konut politikalarını dört dönemeye ayıran Keleş, birinci dönemi 

Cumhuriyet’in ilanından 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen sürede tanımlar. İkinci dönem 

1960’ların başında, Anayasa’nın sosyo-ekonomik kalkınmanın plana bağlanacağını gösterdiği 

tarihe kadar sürer. Üçüncü dönem 1960 ve 1980 yıllarındaki iki askeri darbe arasında kalan 
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dönemdir. Dördüncü dönem ise 1980’den sonra başlayan, başta toplu konut olmak üzere en yeni 

konut politikalarının ortaya çıkmaya başladığı dönemdir (Keleş, 1989, s. 71). 

6 Kasım 1983 genel seçimlerinde % 45,1’le, 29 Kasım 1987 genel seçimlerinde % 

36,3’le, 25 Mart 1984 yerel yönetim seçimlerinde ise % 41,5’le birinci olan ANAP parti 

programında şehirleşme ve konut alt başlıklarında şu ifadeler kullanılmıştır:  

“Şehirler toplumun aynasıdır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi şehirlerinin düzenli 

ve planlı oluşu ile ölçülür. Türk insanını gelişmişliğin zirvesinde görmek isteyen partimiz, 

şehirlerimizin ve şehirlilerimizin meselesine büyük bir önem vermenin zaruretine 

inanmaktadır. İktisadi ve sosyal yapımızdaki gelişmeler ve nüfus artışı sebebiyle, köyden 

şehre akımın devam edeceği muhakkaktır. Ancak şehirleşme politikamız, büyükşehirlerimizi 

daha da büyütmek değil; yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmış, kendi kendine yeterli orta 

büyüklükteki şehirlerimizi geliştirmek hedefini esas alacaktır. İmar planlarının kısa sürede 

tamamlanması ve bunların müessir ve disiplinli bir şekilde uygulanmasını sağlayan bir 

sistemin kurulması zorunludur. Altyapı, belediye, asayiş ve güvenlik hizmetleriyle birlikte 

sosyal hizmetler, şehirleşme hızına paralel olarak süratle büyüyen ve bu yüzden süratle ve 

verimli şekilde hizmet verebilmeleri için sorumluluklarına uygun imkân ve kaynakların 

sağlanması gereklidir. 

Ailede huzur ve mutluluğun ilk şartı sıcak bir yuvadır. Toplumun hangi kesiminden 

olursa olsun evinde huzuru olmayan bir insanın işinde verimli ve başarılı olması mümkün 

değildir. Refahın yaygınlaşması sosyal adalet ve sosyal güvenliğin temininde de konutun 

önemi büyüktür. Düzenli ve ekonomik şehirleşmenin rasyonel araçlarından biri toplu 

konuttur. İktisadi sistemin her çeşit imkân ve kaynakları konut yapımı için seferber 

edilmelidir” (ANAP Parti Programı, 1983, s. 26-27). 

ANAP parti programında sosyal devlet vurgusuna ek olarak ailenin öncelenmesi 

önemlidir. Ülkenin gelişmişlik seviyesiyle şehir planlamacılığı arasında kurulan ilişki partinin 

sosyal devlet olma yönünü pekiştirmiştir. Öte yandan ANAP parti programında göçten 

kaynaklanan sosyolojik gerçekliğinde farkına varılmış; mevcut plan ve sistemle göçün 

durdurulamayacağı ifade edilmiştir. Büyükşehirlerin artan nüfusunu durdurmanın tek çözümü 

olarak yerinde, dengeli ve bölgesel bir kalkınmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Ailenin 

mutluluğuyla sosyal adalet ve sosyal güvenliğin aracı görülen konut arasında anlamlı bir ilişki 

kurulmuş; toplumun refahı için adil, eşit ve toplumun geneline yayılması planlanan konut 

seferberliğinden söz edilmiştir. Nitekim Özal’a göre (Akt. Kalçık, 2018, s. 131) istihdam, eğitim, 

öğretim, sağlık, konut, şehirleşmeyle ilgili hizmet ve faaliyetlerin tanzim, teşvik ve 

yönlendirilmesi sosyal kalkınma açısından devletin tabi görevleri arasındadır. 

20 Ekim 1991 genel seçimlerinde % 27,03’le, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde ise % 

21,4’le DYP birinci olmuştur. DYP’nin 1983 yılında yayınlanan Tüzük ve Programında yer alan 

45. Maddeye göre şehirleşme ve konut sorununa partinin bakış açısı şöyledir: 

“Süratli kalkınmayı hedef aldığımız ve bunun gereği olarak sanayinin gelişmesini 

desteklediğimize göre büyük nüfus hareketleri ve hızlı şehirleşmeyi kaçınılmaz görürüz. 

Hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı alt yapı yetersizliği, çevre kirlenmesi, mesken darlığı ve 

benzeri meselelerin devlet tarafından özel ilgi ve programlarla süratle halline gidilmesini 

zaruri görürüz. Herkesin bir meskene sahip olması hedefimizdir. Gecekondu problemini 

sosyal mesken ve mevcutlardan, ıslahı mümkün olanların belli bir plan içinde ıslahı yoluyla 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

çözümü, konut meselesinde devletin emrivakileri düzenleme yerine önceden tedbir almasını, 

bu maksatla şehir gelişme alanlarında alt yapısı hazırlanmış, önceden planlanmış arsaların alt 

gelir gruplarındaki vatandaşlardan ev yapacaklara, belli vasıflara uygun inşaat yapmaları 

şartıyla kredili olarak verilmesini, böylelikle yeni gecekondu yapılmasının önlenmesi ve 

mevcutların ıslahında bu yoldan da faydalanılmasını uygun buluruz. Yapı tasarrufu mevduat 

hesaplarına vergi ve benzeri kolaylıklar sağlayarak teşvik edilmelerini faydalı buluruz. Konut 

meselesinin halinde, devletin özellikle mahrumiyet bölgelerinde sosyal konut ve lojman 

inşaatına önem vermesini lüzumlu buluruz. Genel olarak düşük gelir gruplarının bir meskene 

sahip olabilmeleri için ucuz arsa, ucuz kredi, ucuz inşaat malzemesi ve standart planlarla 

kendilerine yardım etmeyi zaruri sayarız” (DYP Tüzük ve Programı, 1983, s. 102-103). 

DYP parti programında sanayileşmeyle şehirleşme arasında bir ilişki kurulur. Programa 

göre şehirleşmeden kaynaklanan sorunlarla başa çıkma gerekliliği öncelenmiş ve herkesin bir 

meskene, konuta sahip olmasına vurgu yapılmıştır. Hâlihazırda var olan gecekondulara karşı 

yukardan, emrivakiye dayalı bir politikanın izlenmemesi gerektiği, yeni gecekondu yapılmaması 

için devletin yapması gerekenler sıklıkla belirtilmiştir. ANAP’ın parti programıyla 

karşılaştırıldığında DYP’nin ucuz konut istihdamı ve sosyal konut projelerinde daha fazla detay 

vererek, bu süreci nasıl yöneteceğini daha açıklayıcı bir biçimde ortaya koyduğu söylenebilir.   

26 Mart 1989 yerel seçimlerinde % 28,7’yle birinci olan SHP’nin 1985 yılında yayınlanan 

SHP Parti Programında, ‘Yerleşme Düzeni Politikaları’ alt başlığında bölgesel gelişme, 

kentleşme, kırsal gelişmeler ve konut sorununa değinilmiştir. Buna göre; 

“SHP kentleşmenin, kalkınmanın hızlanmasına ve demokrasinin yaygınlaşmasına 

katkıda bulunduğuna inanır. Bu nedenle SHP, kentleşmeye olumlu bir tutum içinde yaklaşır. 

Birkaç büyük kentin egemen hale geldiği bir kentleşmeyi ise sakıncalı bulur. Kentleşmenin 

yerleşmeler kademelenmesinin ilkelerine göre, dengeli dağılımını öngörür. Bu tür bir 

kentleşmenin gerçekleştirilmesini ulusal bütünleşmenin bir aracı bilir. SHP, Türkiye’de 

kentlerin konut, kentsel ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetleri, 

yeşil alanlar ve çevre sorunlarına kadar uzanan pek çok sorunu olduğunun bilincindedir. 

SHP, bu sorunları yeni bir imar düzeniyle çözecektir. Bunun yanında devletten yeterince mali 

destek görecek demokratik, üretici, kaynak yaratıcı, birlikçi ve bütünlükçü bir belediye 

yönetimini gerekli görür. SHP, konut sorununa bir yaşam çevresi yaratılması açısından 

baktığından, ‘toplu konut’ girişimlerine özellikle önem verir. Toplu konut alanlarının toplu 

taşıma, tüketim, eğitim gibi hizmetlerin karşılanmasını sağlayacak, bir bütünlük içerisinde 

planlanmasını ve gerçekleştirilmesini doğru bulur. SHP, konut yapımında özel kesim, 

kooperatif kesimi ve devlet kesiminin girişimciliğinden birlikte yararlanılmasından yanadır. 

Konut gereksinimini karşılamak ve ekonomiyi canlandırmak için bireysel, küçük ve büyük 

girişimciler, konut kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve yerel yönetimler eliyle yapılan 

üretimlerin tümünden yararlanılmasını gerekli görür. SHP, gecekondulara toplumsal ve 

ekonomik bir olgu olarak bakar. Kentli nüfusun büyük bir kesiminin oturduğu gecekondu 

alanlarında iyileştirme ve sağlıklaştırma önlemlerinin alınmasını gerekli görür. SHP, arsa 

spekülasyonunun ve gecekondunun yaygınlaşmasının önlenmesi için merkezi ve yerel 

yönetimlerin bilinçli bir arsa politikası izlemesini gerekli bulur. Kentlerin sınırları içerisine 

alınan arsalar altyapıları sağlanarak ‘kentsel arsa’ haline getirilmeli ve bu alanlarda devletin 
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öncülüğünde yeni, sağlıklı toplu konut projeleri gerçekleştirilmelidir” (SHP Parti Programı, 

1985, s. 55-57).  

Yukarıdaki ANAP ve DYP’nin parti programlarıyla karşılaştırıldığında SHP’nin 

kentleşme ve demokrasi arasında kurduğu ilişki önemlidir. Kentleşmenin demokrasinin 

yaygınlaşmasına katkı sağladığını savunan SHP, kentlerin mevcut sorunlarının farkında 

olduğunu, bu sorunları yeni bir imar düzeniyle çözeceğini ifade eder. Ancak başta finansal olmak 

üzere bu sorunların çözümündeki kaynaklar açıklanmamıştır. Konut gereksinimini karşılamada 

devlet, özel ve kooperatif kesiminin iş birliği savunulur. Gecekonduları da yalnızca fiziksel değil 

toplumsal ve ekonomik bir olgu olarak bakan SHP’nin en önemli vurgusu, diğer partiler gibi yeni 

gecekondu yapılmasının önlenmesi üzerinedir. ‘kentsel arsa’ projesiyle devlet öncülüğünde yeni 

toplu konutlar yapılması gerektiği vurgulanır. 

24 Aralık 1995 genel seçimlerinde % 21,4’le birinci olan RP’nin 1986 yılında yayınlanan 

Parti Programında kentleşme ve konut sorunu imar ve iskân alt başlığında tartışılmıştır. Buna göre 

“İmar ve iskân politikamızı, ihtiyaç sahiplerine sıhhi ve ucuz mesken sağlayacak, çevre 

temizliğini ve sağlığını koruyacak, şehirleşme hareketini önden giden tedbirlerle nizamlayacak, 

yeni teşekkül eden ve eski yerleşme merkezlerini çalışmaya ve dinlenmeye daha elverişli şartlara 

kavuşturacak şekilde tanzim edeceğiz” ifadeleri kullanılmıştır” (RP Parti Programı, 1986, s. 16-

17). RP parti programında da diğer siyasi partilerin programlarında olduğu gibi köylerin 

kalkındırılmasına ayrıca önem verilmiş; kentleşme, göç ve konut sorununu çözecek başlıca unsur 

olarak göçün önlenmesi bunun içinde köylerin ve bölgelerin kalkındırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Büyükşehirlere göçü ‘köykent’ projesi üzerinden durdurarak bölgesel ve yerinde 

kalkınmayı hedefleyen DSP’nin 1991 yılında yayınlanan DSP Parti Programın konut alt başlığına 

göre; 

“Konut sorununu çözmek için DSP henüz yerleşime açılmamış yörelerde yeni 

yerleşim alanları belirleyecektir. Buralarda ilgili kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin 

iş birliğiyle tüm altyapıları hazırlanmış arsalar üretilecektir. Bu arsalar, düzenli ve sağlıklı 

kentleşmeyi güvence altına alıcı ve spekülasyonu önleyici koşullarla, kooperatiflere, 

kamunun veya özel sektörün toplu konut kuruluşlarına ve kendi evini yapmak isteyenlere 

sunulacaktır. Devlet eliyle üretilen arsaların toprak değerinde oluşturacağı artışlar, arsa ve 

konut üretim fonlarında birikecektir. Böylelikle devletin başlangıçta ayıracağı kaynaktan 

sonra, arsa ve konut sorunu, kendi kaynağını büyük ölçüde kendi yaratan ve maliyeti düşüren 

bir çözüme kavuşturulmuş olacaktır. Eski yerleşim merkezlerindeki yaşamını doldurmamış 

yapıların yıkılarak yenilerinin yapılması yerine, yeni yapılar için yeni yerleşim alanlarının 

seçilmesi özendirilecek böylece büyük bir kaynak savurganlığı önlenmiş olacaktır. Eski 

yapıların ve gecekonduların onarımı, çağdaş ve uygar yaşama uygun duruma getirilmesi, 

kredi kolaylıklarıyla desteklenecektir. Sorunları onarımla veya iyileştirmeyle çözülemeyecek 

durumdaki gecekondu semtlerinde yaşayanların, yeni yerleşim alanları açıldıkça, oralarda ev 

edinmeleri kolaylaştırılıp özendirilecektir. Bu durumdaki semtlerin arsaları ekonomik 

bakımdan verimli biçimde değerlendirilerek elde edilecek kaynaklar, öncelikle o semtlerden 

yeni yerleşim alanlarına geçecek olanların konut gereksinmelerini karşılamada 

kullanılacaktır.  Hiç kimsenin evi, en az eş değerde bir konut edinme olanağı sağlanmadan 

yıkılmayacaktır. Tüm bu düzenlemelerle gecekondu sorunu da kendiliğinden sağlıklı, hakça 

ve ekonomik çözüme ulaştırılabilecektir” (DSP Parti Programı, 1991, s. 138-139).  
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ANAP, DYP, SHP, RP ve DSP’nin parti programlarında kentleşme, göç ve konut alt 

başlıklarında öne çıkan en temel vurgu, büyükşehirlere göçün önlenmesi üzerinedir. İstinasız 

bütün parti programlarında göçün önlenerek, büyükşehirlerde ani nüfus artışının ve yeni 

gecekondu inşasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanır. Bölgesel, yerinde, adil ve dengeli bir 

kalkındırma politikasıyla göçün önlenebileceği belirtilir. Kentleşme sürecinde sosyal devlet 

olmanın gerekliliği ve devletin başta alt yapı olmak üzere birçok konuda çözmesi gereken kent 

sorunları tanımlanır. Ancak neredeyse bütün partilerde tanımlanan bu sorunlara yönelik 

sistematik, alternatif çözüm önerileri yeterince açıklanmamıştır. Toplu ve sosyal konutların 

inşasında devletin öncü olması vurgulanırken yalnızca SHP’nin parti programında 

kooperatifçiliğin ve devlet kadar özel girişimlerin de konut sorununun çözümünde önemli bir 

unsur olduğu vurgulanmıştır. 

1980-1995 Yıllarında Kentleşme, Konut ve Gecekondu Sorununa Yönelik 

Seçim Afişleri 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ertesinde ilk genel seçim 6 Kasım 1983 yılında yapılır. 12 

Eylül öncesindeki siyasi partilere ve siyasetçilere getirilen siyaset yapma yasağı getirilmiştir. 

Seçimlere de yalnızca askeri vesayetin izin verdiği ANAP, MDP ve HP katılmıştır. 12 Eylül 

öncesi ekonomi politikasını yürüten Özal ve partisi ANAP, % 45,1’le birinci olmuştur. Seçimler 

öncesinde özellikle 12 Eylül dönemine referans verilen seçim afişlerinde işsizlikten sokak 

olaylarına kadar her konuya değinilir. 
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 Seçim Afişi 1.                                        Seçim Afişi 2.        

 

 
Yukarıda 6 Kasım 1983 genel seçimleri öncesinde yayınlanan ANAP seçim afişlerindeki 

1 nolu afişte, ‘Taş yerinde ağırdır’ ifadesiyle göç ve sonrasına vurgu yapılmıştır. Doğduğu yerden 

nafaka uğruna koparak gelen Doğu ve Güneydoğulu insanların öne çıkarıldığı afişte, gurbete 

çıkma düşüncesinin ANAP’la silineceği belirtilir. ANAP, bu bölgelerdeki insanlara kendi 

yöresinde iş kapısı açarak, refahı Batı’da olduğu gibi bu bölgelerin tamamına yayarak, yörenin 

doğal kaynaklarını değerlendirerek göçü engelleyeceği mesajını verir. Buna göre yol, elektrik, su, 

alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak, sınır illerin komşu ülkelerle ticareti 

geliştirilecektir.  

1980’li yıllarda en yüksek ivmeye ulaşan göç dalgasının en temel sonuçlarından birisi 

şüphesiz konut krizidir. Konut krizi tartışmaları da birçok siyasi parti tarafından dile getirilmiştir. 

ANAP ise bu krizi nasıl çözeceğini 2 nolu seçim afişiyle yayınlar. Buna göre önce konut yapımını 

şevke getirecek bir yasal çerçeve çizilmeli, vergiler azaltılmalı, konut yapımındaki bütün 

formaliteler basitleştirilmelidir. ANAP’a göre konut için en temel gereksinim paradır ve bunun 

için bir ‘Konut Fonu’ kurulmalıdır. Bütçeye yük olmadan, devlet ve özel kesim tarafından kredi 

sağlanır. Toplu konut projeleri başlatılır ve vatandaş öderken sorun yaşamaması için vade uzun, 

faiz düşük tutulur. Faiz ödemede güçlük çekene de devlet yardımcı olur.  
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25 Mart 1984 yerel seçimleri ise 12 Eylül’ün ardından yapılan ilk yerel seçimlerdir. Genel 

seçimlerde sağladığı başarıyı yerel seçimlerde de sürdürmek isteyen ANAP, genel seçimlerde 

olduğu gibi bu seçimlerde de Manajans’la çalışmaya devam eder.  

Seçim Afişi 3.       Seçim Afişi 4. 

     

 

                    

DYP’nin 25 Mart 1984 yerel seçimleri öncesinde yayınlanan 3 nolu afişte Ankara 

üzerinden partinin belediyecilik, kentleşme, konut ve gecekondu sorununa yönelik vaatlerine yer 

verilmiştir. 

‘Konutu olmayanlara suyu ve elektriği olan arsalar veren bir Belediye’, 

‘Gecekondu bölgelerinde gezici hastaneleri olan bir Ankara’, 

‘Gecekondularınıza tapu ve kat mülkiyeti veren bir Belediye’, 

‘Gecekondu semtlerimizde geniş pazar yerleri olan bir Ankara’ sloganları kullanılmıştır. 
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Yine 25 Mart 1984 yerel seçimleri öncesindeki 4 nolu seçim afişine bakıldığında 

ANAP’ın ‘Kentimizi, kendimizi kime emanet etmeliyiz?’ ifadesiyle, kent ve birey arasındaki 

ilişkiye dikkat çekmek istediği görülebilir. Afişte alt yapı eksiklerinin giderildiği, çevre kirliliği 

ve ulaşım sorunlarının çözüldüğü, çarşı pazarının düzene girdiği bir beldenin yalnızca ANAP’la 

sağlanacağı vurgulanır. ANAP diğer partileri bu sorunları çözmek yerine erken seçimi gündeme 

getirmekle itham eder. ‘ANAP’ın akılcı, iş bitirici, yapıcı yönetimini şehrinizle bütünleştirin’ 

ifadeleri kullanılır. 

ANAP seçimlere birkaç güne kala başlayan ilanlarda, 1 milyon gecekondu için imar affı 

çıkardığını, gecekondu sahiplerine gerçek tapu vereceğini, belediyelerin esas sorununun kaynak 

yetersizliği ve nemelazımcı zihniyet olduğunu ifade eden ilanlar yayınlar. Bu nedenle ‘devlet 

yönetiminde olduğu gibi, belediyelerin yönetimine de kendini hazırlamış tek partinin ANAP’ 

olduğunu vurgular (Özkan, 2019, s. 82). 

Seçim Afişi. 5 

 

29 Kasım 1987 genel seçimleri öncesinde ANAP’ın yayınladığı 5 nolu seçim afişine göre 

bir önceki seçimin birinci partisi ANAP’ın seçmenden bir beş yıl daha istediği görülmektedir. 

Seçmen davranışını etkilemede parti liderlerinin etkili olduğunun farkına varılmış, afişte Özal ve 

sağ eline verilmiş bir kalem kullanılmıştır. Gülümseyen ve kendinden emin duruşuyla poz veren 

Özal’ın hem babacan, toplumun her kesimine hitap eden hem de elindeki kalemle bürokrat, işi 

bilen bir devlet adamı olma yönü öne çıkarılmak istenmiştir. Özal’ın kendi ifadelerinin 

kullanıldığı afişte; ‘Ben sizden şehirlerimizin bütün alt yapı sorunlarını tamamlamak, ev sahibi 

olmayan aile bırakmamak, sağlık hizmetlerini yurdun en uzak köyüne kadar ulaştırmak için bir 5 

yıl daha istiyorum’ ifadelerine yer verilmiştir.  

20 Ekim 1991 genel seçimleri 1980’li yıllarda etkin olarak merkez sağ partileri arasında 

yer alan ANAP’ın merkez sağda yer alan bir diğer parti olan DYP tarafından etkinliğinin 

sarsılmaya başladığı ilk seçimdir. ANAP’ın düşüşe geçen oylarında DYP kadar MÇP ve IDP ile 

koalisyon yapan RP faktörü de önemlidir. 1980’li yılların tamamında seçmenin tek başına iktidar 

seçtiği ANAP, birden fazla sosyolojik, sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik gerçeklikler nedeniyle 

düşüşe geçmiştir. Nitekim Özal’ın vefatının ardından kendi seçmeniyle neredeyse taban tabana 

zıt çıkışlar yapacak olan ANAP, 1990’lı yılların ortalarından itibaren kaybettiği seçmenini ve 

siyasal etkinliğini yeniden kazanmak için mücadele etse de başarılı olamayacaktır. 1991 genel 

seçimleri, 1987 ve 1989 seçimleriyle başlayan show tipi seyirlik kampanyaların doruğa ulaştığı 

ve partilerin olağanüstü harcamalar yaptıkları bir seçimdir. Partiler çeşitli pop sanatçılarından, 

popüler olmuş parçaların telifini alma yarışına girmişlerdir. El ilanları, afişler, billboardlar, gazete 

ve dergi ilanlarıyla birlikte radyo, TV ve sinemada da ücretli reklamlar kullanılmıştır. Ayrıca bu 

seçimlerde teknolojik imkânlar, audio ve videokasetler hemen her seçim bölgesinde kullanılmış; 

mitinglerde konser veren sanatçılarla parti liderlerinin görüntüleri büyük boy ekranlara 

yansıtılmıştır (Özkan, 2019, s. 130-131). 
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Seçim Afişi 6.  

 
20 Ekim 1991 genel seçimleri öncesinde en iddialı seçim afişlerinin RP’den geldiği 

söylenebilir. İşçiden faiz sorununa, hayat kadınlarından Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerindeki toplumsal ve siyasi olaylara kadar toplumun birden çok sorununa değinilmiştir. 

1990’ların ilk yıllarındaki kentleşme, konut ve gecekondulara yönelik en çok ses getiren afiş, 

yukarıdaki 6 nolu seçim afişi olur. Afişte gecekonduda yaşayan bir kadının kendi ağzından göç 

sürecinin sarsıcı etkilerine yer verilir. ‘Ben ister miydim o temiz havayı, baba yadigârı toprağı, 

arada bir gidip Fatiha okuduğum anamın-babamın mezarını bırakmayı… Ne varsa satıp savdık. 

Yerimizi yurdumuzu terk edip geldik, kolumdaki bilezikleri bozdurduk, kenardaki birkaç kuruşu 

da ekleyip diktik gecekonduyu’ ifadeleriyle ilk kez gecekondu sorununun siyasi partiler ya da 

kentlerin geleceği açısından değil gecekonduda yaşayan birinin kendi sorunlarını dile getirdiği bir 

afiş ortaya çıkmıştır. Ancak RP’nin, sorunun tespitinde, kamuoyuna gösterilmesinde ve seçim 

afişinde kullandığı siyasal iletişim başarısını bu sorunu nasıl, ne şekilde, hangi finansal ve siyasal 

kaynaklarla sağlayacağını açıkça belirtmede sürdürdüğü söylenemez. RP, mevcut sorunu hiçbir 

partinin yapmadığı gibi birinci ağızdan dile getirmiş, sorunu tespit etmiştir ancak bu sorunun 

çözümünü açıkça ve planlı bir biçimde ortaya koyamamıştır. 

27 Mart 1994 yerel seçimleri öncesinde ise bir önceki 1989 yerel seçimlerinin birincisi 

SHP’nin seçim afişlerinde hem SHP belediyelerinin icraatlarına hem de SHP ile kentleşme, 

demokrasi, laiklik arasında kurulan ilişkiye yer verilmiştir. ‘Işığa az kaldı, yarım bırakmayın’ 

sloganıyla bu seçimlere giren SHP, 1989’da yakaladığı başarıyı sürdürme isteğini sıklıkla 

vurgulamıştır. Aşağıdaki 7, 8, 9 ve 10 nolu SHP seçim afişlerinde;  

Seçim Afişi 7. 

   

Seçim Afişi 8. 
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Seçim Afişi 9. 

 

Seçim Afişi. 10 

 

Toplu konutlar, metro ve raylı sistemler, doğalgaz, arıtma tesisleri, toplu konutlar, yaya 

yolları, park ve yeşil alanlarda yapılan SHP icraatlarına yer verilmiştir. Belediyeler ve SHP’nin 

belediyecilik anlayışıyla sosyal demokratlar arasında kurulan ilişki sonucunda yerel yönetimlerin 

merkezi yönetimden ayrıldığı böylece özgür, demokratik ve çoğulcu katılımın sağlandığı kent 

kurultaylarının toplandığı belirtilmiştir. ‘Kentlerde bütün ilkleri sosyal demokratlar başlattı, 

başkaları hep izledi’ ifadeleriyle seçmene ‘Türkiye’nin kentlerinde SHP’nin silinmeyecek 

damgası var’ mesajı verilerek, desteğini sürdürmesi istenir. Ülkenin 2000’li yıllara kentleşmiş ve 

kentlileşmiş bir toplum olarak girmesinin SHP’nin öncelikleri arasında olduğu ifade edilir. 

24 Aralık 1995 genel seçimleri öncesinde kentleşme, göç ve konut sorununa seçim 

afişlerinde değinen bir diğer parti ANAP’tır. Tansu Çiller’in ‘Gecekondu sorununu biz çözeriz 

bize güvenin’ ifadesiyle manşet atılan 11 nolu seçim afişinde, ‘Yalandan Usandık İşte Sandık’ 

sloganı kullanılır. Türkiye’de artarak devam eden göç, konut kriz ve gecekondu sorununun 1995 
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seçimlerinde hala güncelliğini koruması önemlidir. Bu sorunların seçim afişlerine konu olması 

siyasi partilerin parti programlarına, seçim vaatlerine ve değişen konjonktüre rağmen siyasette ve 

toplumda karşılığının olması aynı sorunların devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

 Seçim Afişi. 11 

 

SONUÇ 

Türkiye’de göç ve kentleşme süreci 1950 sonrasına tekabül etmektedir. 1980’li yıllara 

kadar refah seviyesini yükseltme isteği, tarımda makineleşme dolayısıyla topraktan kopuş, iş-

eğitim-sağlık imkânlarına erişme vb. gibi daha çok sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler 

nedeniyle gerçekleşen kırdan kente göç hareketliliğine 1980 sonrasında terör, turizm, kültürel 

değişim, küresel ve liberal ekonomi politikaları da dâhil olmuştur. Göç hareketliliğinin 

sanayileşmeyle paralel gerçekleşmemesi, kent yaşamında ve kentlerin toplumsal organizasyon 

sürecinde birçok problemin yaşanmasına neden olmuştur. Bu problemlerin bir kısmı zaman 

içerisinde etkisini kaybetse de bugün halen devam eden birçok sorunun kaynağı da burada 

aranabilir. Türkiye’de kentleşme sürecinin sanayileşmeyle paralel ilerlememesi, çok ani ve çarpık 

bir kentleşme biçiminin inşa edilmesine, kent ve kırda yaşayan nüfus arasında ani değişimlerin 

yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişimler sayısal oranların ve bireysel değişimlerin çok daha 

ötesine geçerek genele yayılmıştır. Böylece göç ve kentleşme ertesinde toplumsal, mekânsal, 

kültürel ve siyasal hayatın yeniden dönüşümünün yolu açılmış olur. 

Göçün birey dolayısıyla toplum üzerindeki etkisi siyasi partiler aracılığıyla da tartışılmış, 

bu sorunlar çoğunlukla seçimi kazanmak, iktidar olmak için araçsallaştırılmıştır. Aracı haline 

getirilen bu sorunlara kökten, dengeli, kalıcı iyileştirmelerin yapıldığını söylemek mümkün 

değildir. Öte yandan aynı sorunlardan mağdur olan, etkilenen kesimlerin yalnızca seçimler 

öncesinde öne çıkarıldığı seçim ertesinde aynı sorunların devam ettiği hem 1990’lı yılların 

sonlarına doğru yayınlanan seçim afişlerinden hem de 2000’li yıllara sarkan imar affı, gecekondu 

ve artarak devam eden büyükşehir nüfus hareketliliğinden çıkarılabilir. Mevcut sorunların seçim 

öncesinde bir ‘seçim malzemesi’ haline getirilerek siyasiler tarafından içinin boşaltıldığı iddia 

edilebilir. 

Bahsi geçen partilerin parti programlarının tamamında öncelik göçün durdurulmasına ve 

yeni gecekondu inşasının önlenmesine verilmiştir. Göç hareketliliği durdurulduğunda ve 

kentlerde yeni gecekondu yapımı önlendiğinde sorunun önemli bir kısmının çözüleceği inancı 

yaygındır. Peki, bu nasıl gerçekleştirilecektir? Özellikle göç veren bölgelerin sosyo-ekonomik 

olarak kalkındırılması, bölgede yeni iş istihdamlarının yaratılması ve artırılması düşüncesi öne 

çıkarılmıştır. Yerinde, etkili ve dengeli bir ekonomi ve nüfus planlamasıyla kır nüfusunu olduğu 

yerde sabit hale getirerek, yeni göçlerin önüne geçmek amaçlanmıştır. 1980 ile 1990’lı yılların 

konjonktürel yapısı sosyo-ekonomik açıdan değerlendirildiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin yerinde, etkili ve yeterli yatırım al(a)madığı söylenebilir. En fazla göç veren illerin 
bu bölgelerden olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda da yatırım ve kalkındırma 

planlarının yetersiz kaldığı, parti programlarında sıkça vurgulanan, öne çıkarılan 

hedeflerin yerine getirilmediği ya da getirilemediği görülecektir. Hayata geçirilmeyen, 
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yerine getirilmeyen ve seçim öncesinde araçsallaştırılan her söz, vaat, plan, program hem 

seçmenin siyasetçilere hem de mevcut sorunların çözümüne olan inancını, güvenini 

sarsmıştır. Parti programlarının, seçim afişlerinin geneli incelendiğinde neredeyse her 

partinin programında göç ve kentleşme kaynaklı sorunların tespitinin yerinde yapıldığı, 

mevcut sorunların doğru dile getirildiği söylenebilir. Ancak yerinde yapılan, öne çıkarılan 

bu tespitlerin çözümünde, çözüm için gerekli olan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

adımların yetersiz kaldığı da görülecektir. Türk siyasetinin geneline hâkim olan çözüme 

yönelik siyasi açmazlık ya da tıkanıklık burada da kendisini göstermiş, sorunlar öne 

çıkarılmış ama çözümde yetersiz kalınmıştır. 

KAYNAKÇA 

AKIN, M. H. (2021). Türk Sağı-Siyaset ve Sosyoloji Yazıları. Ankara: Türkiye Notları Yayınevi.  

ANAP (1983). ANAP Parti Programı. Ankara. 

AZİZ, A. (2019). Siyasal İletişim. 9. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık. 

ÇAKIR, S. (2011). Türkiye’de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar. SDÜ Fen 

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 (23), 209-222. 

FINDLEY, C. V. (2019). Modern Türkiye Tarihi İslam, Milliyetçilik ve Modernlik. Güneş Ayas (Çev.), 

İstanbul: Timaş Yayınları. 

DSP (1991). DSP Parti Programı. Ankara: Sistem Ofset. 

DYP (1983). DYP Tüzük ve Parti Programı. Ankara: Tisa Matbaacılık. 

IŞIK, Ş. (2005). ‘Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri’. Ege Coğrafya Dergisi, 14 (1-2), 57-71. 

KALÇIK, T. (2018). Siyasal Süreçler ve Seçim Kampanyaları- ANAP ve AK Parti Seçim Kampanyaları. 

Konya: Çizgi Kitabevi. 

KARPAT, K. (2003). Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm- Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme. Abdulkerim 

Sönmez (Çev.), Ankara: İmge Kitabevi. 

KAYA, E. (tarhsz). Kentleşme ve Kentlileşme. İstanbul: İşaret Yayınları. 

KELEŞ, R. (1965). ‘Siyasi Partiler ve Şehircilik Politikası Sorunları’. Ankara SBF Dergisi, 20 (03), 273-

280. 

KELEŞ, R. (1989). Konut Politikalarımız, Ankara SBF Dergisi, 44 (1), 63-98. 

KELEŞ, R. (2019). 100 Soruda Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Gecekondu. 5.Basım, İzmir: Cem 

Yayınevi. 

KOYUNCU, A. (2015). Kentleşme ve Göç. İstanbul: Hikmetevi Yayınları. 

KÖMÜRCÜOĞLU, M. (2014). ‘Göç ve Kentleşme: Gecekondudan Kentsel Dönüşüme’. Türkiye’de 

Toplumsal Değişim içinde. Lütfi Sunar (Edt.), s.89-124, Ankara: Nobel Yayıncılık. 

ÖZDEMİR, H. (2012). Türkiye’de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, 

Sayı.30, 1-18. 

ÖZKAN, N. (2019). Seçim Kazandıran Kampanyalar. 5. Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları. 

RAVENSTEIN, E. G. (1885). The Laws of Migration. Journal of Statistical Society of London, 48 (2), 167-

235. 

RP (1986). RP Parti Programı. Samsun: Eser Matbaası. 

SAĞLAM, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları (HÜTAD), (5), 33-44. 

SHP (1985). SHP Parti Programı. Ankara. 

STOKES, M. (2020). Türkiye’de Arabesk Olayı. Hale Eryılmaz (Çev.), 5. Baskı, İstanbul: İletişim 

Yayınları. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

ŞENGÜL, T. (2014). ‘Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminin Dönemlenmesi’. 1920’den Günümüze 

Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim içinde. Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (Der.), 3. Baskı. 

Ankara: Phoenix Yayınevi. ss.407-453. 

TEKELİ, İ. & GÜLÖKSÜZ, Y. (1983). ‘Kentleşme Kentlileşme ve Türkiye Deneyimi’. Cumhuriyet 

Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. Cilt.5. İstanbul: İletişim Yayınları. 

VERGİN, N. (1986). ‘Hızlı Şehirleşmenin Sosyolojik ve Siyasal Sonuçları’. Hızlı Şehirleşmenin Yarattığı 

Ekonomik ve Sosyal Sorunlar. İstanbul: Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SİSAV) Yayını, ss.27-

52. 

WİRTH, L. (1938). ‘Urbanism as a way of life’, American Journal of Sociology, 44, 1-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

 

AİLE PSİKOPATOLOJİSİ VE DİSFONKSİYONEL AİLE 

MODELLERİ 

Erdinç ÖZTÜRK 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim 

Dalı 

erdincerdinc@hotmail.com 

ORCID: 0000-0003-1553-2619 

Görkem DERİN 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim 

Dalı 

gorkem.derin@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-9527-3110 

ÖZET 

Psikiyatri ve klinik psikoloji uygulamalarında normallikten psikopatolojiye olan geniş bir uzamda 

“normal aile modeli”, “disfonksiyonel: görünürde normal aile modeli” ve “patolojik aile modeli” olmak 

üzere üç aile modeli bulunmaktadır. Normal aile modeli, psikiyatrik tanısı olmayan: normal bireylerden 

oluşmaktadır. Ruhsal açıdan entegre ve sağlıklı bir yeni nesil, normal aile modeline sahip anne-babalar 

tarafından yetiştirilebilir. Aile psikopatolojisi açısından görünürde normal: disfonksiyonel aile modeli, 

psikiyatrik tanı alan bir çocuk ve genellikle psikiyatrik tanı almayan ancak eşik altı tanı kriterlerinin 

görüldüğü ebeveynleri kapsamaktadır. Patolojik aile modelinde ise, neredeyse tüm aile bireylerinin 

tamamının psikiyatrik bir tanısı bulunmaktadır. Disfonksiyonel ve patolojik aile modelleri, kuşaklararası 

travma geçişi ve kuşaklararası psikopatoloji aktarımının etken ajanları olarak fonksiyon görmektedir ki, bu 

aile modellerinin yoğun bulunduğu toplumlarda “kuşaklararası fosilleşim” süreçleri hakim olmaktadır. 

Kuşaklararası fosilleşim, yanlış çocuk yetiştirme stillerini uygulayan disfonksiyonel ailelerin, arkaik bir 

“psikotoplumsal bilinç birliği” yaratarak gelişim karşıtı ve şiddet yanlısı toplumlara dönüşerek nesiller 

boyunca hüküm sürmesidir. Kuşaklararası psikopatoloji aktarımında olduğu gibi kuşaklararası travma 

geçişinde de en etken ajan, disfonksiyonel aile modelini benimseyen ebeveynlerdir. Ambivalan ve çalkantılı 

ilişki dinamikleriyle karakterize bir “yanlış çocuk yetiştirme stili” olarak çocukluk çağı travmalarının yoğun 

bir şekilde deneyimlendiği disfonksiyonel aile modeli, oldukça manipülatif ve psikopatojen bir yapıya 

sahiptir. Bu manipülatif ve psikopatojen yapı köklerini, geçmişten günümüze belirli oranda korunarak 

kuşaklararası uzamda geçiş yapan kronik çocukluk çağı travmalarından ve ardıl yanlış çocuk yetiştirme 

stillerinden almaktadır. Dissoanaliz kuramına göre kuşaklararası travma geçişinin ve kuşaklararası 

psikopatoloji aktarımının önlenmesi için doğru çocuk yetiştirme stillerinin tüm dünyada yaygın bir şekilde 

uygulanması gerekmektedir ki anne ve babalar, ruhsal açıdan sağlıklı ve fonksiyonel hayatlarıyla kendi 

evlatlarına sağlıklı ve fonksiyonel bir aile ortamını öğretebilirler. Sonuç olarak Öztürk tarafından 

geliştirilen ve çocuklar ile anne ve babalar arasında güven odaklı duygusal karşılıklılığın kurulmasını 

imkanlı kılan ve ebeveynlerin yaşam deneyimleriyle evlatlarının psikososyal gelişimleri adına optimal 

seviyedeki uyum odaklı ana kural ve normları öğreten “Doğal ve Rehber Ebeveynlik Stili”, ruhsal açıdan 

sağlıklı bireylerin ve toplumların inşasındaki en kritik yapıtaşıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aile psikopatolojisi; normal aile; görünürde normal aile; disfonksiyonel aile 

modelleri; patolojik aile; doğal ve rehber ebeveynlik stili 
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FAMİLY PSYCHOPATHOLOGY AND DYSFUNCTİONAL 

FAMİLY MODELS 

 

ABSTRACT 

In psychiatry and clinical psychology practices, there are three family models in a wide range from 

normality to psychopathology: "normal family model", "dysfunctional: apparently normal family model" 

and "pathological family model". The normal family model consists of normal individuals without a 

psychiatric diagnosis. In terms of normal in terms of family psychopathology: the dysfunctional family 

model includes a child with a psychiatric diagnosis and parents who generally do not have a psychiatric 

diagnosis but have sub-threshold diagnostic criteria. In the pathological family model, almost all family 

members have a psychiatric diagnosis. Dysfunctional and pathological family models function as agents of 

intergenerational transmission of trauma and intergenerational transfer of psychopathology. 

"Intergenerational fossilization" processes dominate in societies where these family models are frequently 

seen. Intergenerational fossilization is the persistence of dysfunctional families practicing negative 

parenting styles, transforming into antidevelopmental violent societies, creating an archaic "psychosocial 

consciousness alliance". As in the transmission of intergenerational psychopathology, the most active agent 

in the transmission of intergenerational trauma is the parents who adopt the dysfunctional family model. 

The dysfunctional family model, in which childhood traumas are intensely experienced as a "negative child 

rearing style" characterized by ambivalent and unsteady relationship dynamics, has a very manipulative 

and psychopathogenic structure. This manipulayive and psychopathogenic structure takes its roots from 

chronic childhood traumas and consecutive negative child-rearing styles that have been preserved to a 

certain extent from the past to the present, and transmitted in the intergenerational space. According to the 

dissoanalysis theory, in order to prevent the transmission of intergenerational trauma and transfer of 

intergenerational psychopathology, the positive child rearing styles should be applied widely all over the 

world. With their psychologically healthy and functional lives, parents can teach their children a healthy 

and functional family environment. As a result, the “Natural and Guiding Parenting Style” developed by 

Öztürk, which enables the establishment of trust-oriented emotional reciprocity between children and 

parents and teaches the adaptive main rules and norms at the ideal level for the psychosocial development 

of their children with the life experiences of the parents, is the most critical building block in the 

construction of mentally healthy individuals and societies. 

Keywords: Family psychopathology; normal family; apparently normal family; dysfunctional 

family models; pathological family; natural and guiding parenting style 

 

Aile ve Kuşaklararası Psikotoplumsal Dönüşüm 

Kuşaklararası psikotoplumsal dönüşümün bir gelişim ya da bir fosilleşim yönünde 

kırılma yaratarak ya da bir kayma göstererek fonksiyonunu sürdürmesinin altında yatan en önemli 

faktör aile ve ebeveynlerin benimsedikleri çocuk yetiştirme stilleridir. Hem bireysel hem de 

toplumsal boyutta önemli psikojen yansımaları bulunan ailelerin benimsedikleri çocuk yetiştirme 

stilleri, geçmişten günümüze ulusların devamlılığı ya da çöküşünde etken bir ajan olarak rol 

oynamaktadır. Psikotarih ve psikotravmatoloji disiplinlerini çocukluk çağı travmaları ve 

dissosiyasyon odağında optimal bir şekilde harmanlayarak bilimsel çalışmalarını yürüten 

Öztürk’e göre aileler, “bir ulusun entegrasyonunun, dinamizminin ya da durağanlığının hem 

temel özelliğini hem de varlanış şeklini belirleyen hatta o çağdaki kitlesel ruhla eşlenik olan 

toplumsal süreçlerin her hareketinden sorumlu olan en küçük ve en eksiksiz bütünün ta 

kendisidir!” şeklinde tanımlanmaktadır (Öztürk, 2021; 2022a). Küresel boyutta dominant olan ve 

en sık uygulanan yanlış veya doğru çocuk yetiştirme stilleri, hakim olan hem toplumsal yapının 

hem de psikotoplumsal dönüşümün yönünü belirlemektedir. Bu psikotoplumsal dönüşüm, 

çoğunluğun çocuk yetiştirme stiline göre ya gelişim ya da regresif yönelimde bütünsel bir değişim 

gösterir. Bu doğrultuda kuşaklararası psikotoplumsal dönüşüm, “kuşaklararası gelişim” ve 
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“kuşaklararası fosilleşim” olmak üzere iki zıt yönde gerçekleşmektedir. Ruhsal açıdan entegre 

bireylerden oluşan gelişim odaklı ailelerin toplum içerisindeki oranı arttığında yeni bir insan 

profili ve aile modeli ortaya çıkmaktadır ki bu süreç, kuşaklararası gelişimin ta kendisidir. 

Kuşaklararası fosilleşim ise, yanlış çocuk yetiştirme stillerini uygulayan ailelerin, arkaik bir 

“psikotoplumsal bilinç birliği” yaratarak gelişim karşıtı, şiddet odaklı ve empatiden uzak 

toplumlara transforme olması ve disfonksiyonel kitlelerin nesiller boyunca yanlış çocuk 

yetiştirme stilleri aracılığıyla mevcudiyetlerini sürdürmeleridir (Öztürk, 2021; 2022a; 2022b). 

Dünyanın her yerinde ve dünyanın bütün zamanlarında kuşaklararası fosilleşim 

süreçlerini deneyimleyen uluslarda bilim, sanat, ahlak, merhamet ve adalet gibi birçok 

psikotoplumsal değer maksimal boyutlarda ortadan kalkmakta ya da önemini yitirmektedir. Bu 

kuşaklararası fosilleşim sürecinin nötralize edilebilmesi ve gelişim odaklı bir ivme 

kazanılabilmesi ya psikotoplumsal devrimler ya da gelişimsel göç aracılığıyla 

gerçekleşebilmektedir. Öztürk’e göre “psikotoplumsal devrim”, kuşaklararası fosilleşim 

döngülerinin ortadan kaldırılarak kuşaklararası gelişimin toplumun bütünü tarafından 

deneyimlenmesini imkanlı hale getiren kitlesel hareketlerdir. Gelişimsel göç ise, bireylerin 

baskıcı yönetim sistemlerinden kurtulmasını ve kendi travmatik yaşam deneyimlerinin kronik ve 

kümülatif yıkıcı ruhsal etkilerinden uzaklaşmasını sağlayabilen hem kendi potansiyellerini hem 

de güçlü taraflarını fark ederek kullanılabilmesine olanak tanıyan şehir ya da ülke değişimleridir. 

Psikotoplumsal devrim ve gelişimsel göç ile pozitif bir kırılma yaşayan toplumların sergilediği 

gelişimin nesiller boyunca sürdürebilmesi için fonksiyonel: normal ailelerin hem empatik ve 

destekleyici iletişim stillerini hem de doğru çocuk yetiştirme stillerini benimsemeleri temel bir 

gerekliliktir. Ancak ve ancak bu doğru çocuk yetiştirme stillerinin kuşaklararası bir geçiş 

göstererek nesiller boyunca uygulanmasıyla uzun dönemli bir gelişim, huzur ve barış süreci 

yaşantılanabilmektedir (Öztürk, 2020a; 2022a; 2022b). 

Disfonksiyonel Aile Modelleri 

Çocukluk çağı istismar ve ihmaline yol açan disfonksiyonel aileler, kuşaklararası travma 

geçişi ile kuşaklararası psikopatoloji aktarımını sağlayan ambivalan, çalkantılı ve kriz odaklı 

iletişim dinamikleriyle karakterizedir. Günümüzde ebeveynler hem çocuklarını kontrol 

edebilmek hem de onların kendilerine itaat etmelerini sağlayabilmek adına bu disfonksiyonel 

iletişim şekillerini bir yanlış çocuk yetiştirme stili olarak kullanmaya devam etmektedirler. Büyük 

oranda anne ve babaların psikiyatrik açıdan subklinik süreçte olduğu disfonksiyonel ailelerde, 

ebeveynler nadiren bir psikiyatrik tanı almaktadır. Dışarıdan bakıldığında normal, sempatik ve 

iletişim dinamiği açısından sorunsuz gibi algılanan bu ailelerde esas problem, benimsedikleri 

şiddet odaklı travmatize ve dissosiye edici yanlış çocuk yetiştirme stilleridir. Disfonksiyonel 

ailelerle zaman geçirildikçe veya psikoterapilerde derinlemesine aile görüşmeleri yapıldıkça bu 

psikososyal oluşumdaki patojen yapı fark edilebilmektedir. Disfonksiyonel ebeveynler; sahip 

oldukları yanlış çocuk yetiştirme stilleri, füzyone ilişki dinamikleri ve kendi travmatik 

yaşantılarını nötralize edememeleri sebebiyle ruhsal açıdan gelişimi optimal düzeyde olmayan 

çocuklar yetiştirirler ki bu çocuklar, disfonksiyonel neslin bir parçası olarak anne-babalarının 

benimsedikleri yanlış çocuk yetiştirme stillerini kendi evlatlarına da uygulayarak var olan 

psikopatojen döngüyü devam ettirirler. Bu doğrultuda Öztürk tarafından disfonksiyonel aile 

modelleri kapsamında yapılandırılan ve en temel olan “dışa dönük aile modeli”, “içe dönük aile 

modeli”, “karma aile modeli”, “dönüşebilen aile modeli” ve “dissosiyatif aile modeli”, aşağıda 

aile psikopatolojisi kapsamında ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır (Öztürk, 2020a; 2021; 2022a). 

Dışa Dönük Aı̇le Modelı̇  

Dışa dönük: extratensif aile modelinde, baskın olan ebeveynin hem eşine hem de 

çocuklarına karşı sıkı bir kontrolü ve denetimi bulunmaktadır ki bu kontrol ve denetim, bir süre 

sonra sadistik tutum ve davranışlara transforme olabilmektedir. Dominant olan ebeveyn 

tarafından belirlenen ve sınırları çizilen kurallara hem eş hem de çocuklar uymadığı zaman, aile 

içerisinde şiddetli krizler ve çatışmalar, bu dominant ebeveyn tarafından çıkartılmaktadır. 

Sebepsiz ve haksız bir şekilde çıkartılan krizler, pasif konumda yer alan ebeveyn ve çocukları 
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kontrol altında tutma yöntemi olarak işlev görmektedir. Eyleme geçmekte ve inisiyatif almakta 

sorun yaşayan ebeveyn hem çocuklarını hem de kendisini, dominant olan ebeveynin şiddetinden 

koruyamamaktadır. Evdeki “görünürde” problemsizliği korumanın tek yolu, pasif olan ebeveynin 

baskın olan ebeveyne yönelik patolojik konformist tutum göstermesidir ki bu patolojik 

konformizm, bir süre sonra istismarcıya bağlanmaya dönüşebilmektedir. Oldukça nadir de olsa 

pasif konumdaki ebeveyn de aile içerisindeki kontrolü ele alabilmektedir ki bu sebeple aslında 

introvert konumundaki ebeveyn, latent extratensiftir. Bu latent extratensif konumdaki ebeveyn, 

eşinin zayıf bir anında kontrolü ele almaya çalışmaktadır. Hatta bu aile modelinde yetişen 

çocuklar da ergenlik döneminden itibaren ev içerisinde “dominans olma mücadelesine” girerler. 

Genelde extratensif bir tandansa sahip olan bu çocuklar, ailedeki patolojik yapı sebebiyle explosif 

bir özellik gösterebilirler. Dışa dönük ailelerde yetiştirilen çocuklara göre güç, maksimal ölçüde 

patoloji ile identiktir ve bu çocuklar yetişkinliklerinde kendileri birer ebeveyn olduğunda 

extratensif anne-babalarını rol model alabilmektedirler (Öztürk, 2020b, 2021; Öztürk & Şar, 

2006). 

İçe Dönük Aı̇le Modelı̇  

Bu aile modelinde ebeveynlerin her ikisi de içe dönük: introversiftir. Aile içinde 

karşılıklılığı olmayan sınırlı bir iletişim vardır ki neredeyse hiçbir zaman tam bir duygusal 

karşılıklılık, yakınlaşma veya birliktelik olmaz. Büyük oranda her iki ebeveynin de obsesif 

eğilimli olduğu bu aile modelinde çocuklar da majör oranda obsesif ve kurallara sadık bir şekilde 

yetiştirilirler. Ebeveynlerin kendi arasında olduğu gibi çocuk ile anne-baba arasında da duygu 

paylaşımı ve iletişimi oldukça yetersizdir. Bu aile modelindeki pozitif unsurlardan biri ise 

çocuğun fiziksel bakımına, eğitimine ve gelişimine önem verilmesidir. Anne ve babaların 

karşılıklılıkları sınırlı düzeyde olmalarına rağmen sorumluluk duyguları, diğer ailelere yakın hatta 

belli açılardan onlardan daha üst seviyededir. İçe dönük ailelerde genellikle fiziksel, duygusal ve 

cinsel travmalar görülmezken çocuklar tarafından duygusal ihmal sık bir şekilde 

deneyimlenmektedir. İçe dönük aile modelinde yetişen çocuklar genelde ebeveynleri gibi 

introversif olurlar ve yüksek seviyedeki duygusal ifadelere aile içerisinde izin verilmediği için 

kendi duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. İçe dönük ailelerde yetişen çocuklar uyumlu 

doğaları sebebiyle genellikle sosyal çevrelerinden destek görürler, onay alırlar ve sevilirler. Bu 

çocuklar yetişkin olduklarında ise, obsesif yapıları sayesinde mesleklerinde başarılı olurlar ve 

diğer disfonksiyonel aile modellerine göre oldukça ya da görece pozitif doğalı bir aile yaşamı 

kurarlar (Öztürk, 2020b, 2022a; Öztürk & Şar, 2006). 

Karma Aı̇le Modelı̇  

Bu aile modelinde, ebeveynden biri dışa dönük diğeri ise içe dönüktür. Çoğu zaman anne 

olan içe dönük ebeveynin kendisi ve çocukları, extratensif olan eşinin istismarına maruz 

kalmaktadır. Aile içindeki şiddetin ve çatışmaların “aile içi terörizm” boyutunda yaşantılandığı 

bu aile modelinde, extratensif olan ebeveyn hem kendi travmatik geçmişini kompanse edebilmek 

hem de travmalarının şimdiki zaman üzerindeki etkisini nötralize edebilmek adına eşini ve 

çocuklarını “zehir konteyneri” olarak kullanmaktadır. Extratensif ebeveynin istismarını, diğer aile 

bireyleri de engelleyemediği için ev içerisinde dissosiyojen bir disfonksiyonel yaşantı süreci 

hakimdir. Evdeki tüm bireyler, extratensif ebeveynin duygudurumuna bağlı olarak yaşarlar ki o 

sinirli ve stresli olduğunda herkes gergindir, neşeli olduğunda ise herkes neşelidir. Bir diğer ifade 

ile, istismarcı ebeveynin öfke ve gerginliği, aile bireylerinin tamamına nüfuz etmektedir. Bu 

modelde aile içindeki travmatik yaşantılar, en yakın iletişim dinamiğine sahip kişilerle bile 

paylaşılamamaktadır. Çocukların aile içerisindeki sorunları ifade etmeye yönelik çabaları 

dominant olan ebeveyn tarafından cezalandırıldığı için, çocuklar bir süre sonra şikayet etmekten 

vazgeçerler. Bu modelde yetişen çocuklar ya dominant ebeveyn gibi extratensif ya da inisiyatif 

alamayan ve itaati kabul eden ebeveyn gibi introversif olabilirler. Bütün disfonksiyonel ailelerde 

olduğu üzere nadiren de olsa dışarıdan bir yardımcı ego, bu ev içerisindeki kapalı ve dissosiyojen 

iç sistemin ruhsal etkilerini belirli ölçüde azaltabilmektedir (deMause, 1998; Öztürk, 2021, 

2022a). 
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Dönüşebilen Aı̇le Modelı̇  

Bu disfonksiyonel aile modelinde, hangi ebeveynin içe dönük, hangi ebeveynin ise dışa 

dönük olduğu belirli değildir. Ebeveynlerin rolleri ile hem birbirlerine karşı hem de çocuklarına 

karşı tutumları sürekli bir değişim göstermektedir. Bu düzensiz aralıklarla ortaya çıkan 

değişimlerin belirli bir nedeni yoktur. Herhangi bir durum ya da olay karşısında dominant olan 

ebeveyn, başka bir zamanda aynı durum ya da olay karşısında introvert olabilmektedir. Aile 

içerisindeki sevgiden nefrete olan duygular kısa sürede hızlı bir değişim gösterebilmektedir ki bu 

instabilite, çocuklar ile anne-babalar arasında güvenli bağlanmanın kurulmasına engel 

olmaktadır. Aile içerisinde sürekli bir sevgi ve nefret gitgelleri yaşantılandığı için çocuk, bu 

ambivalan iletişim dinamiğini kendi sosyal çevresinde de sürdürmektedir. Aile içerisindeki 

dönüşümlü istismar odağı, bütün aile bireylerinin normalde optimal gelişmesi beklenen mesafe 

ve ayar durumlarını bozar ve onları diğer istismarcı kişiler için bir hedef haline getirir. Bu aile 

modelindeki çocukların güvensiz bağlanma dinamikleri, istismarcıyla identifikasyon kurmaya 

doğru genişleyebilmekte ve bu çocuklar yetişkin olduklarında yakın ilişki dinamiklerinde de bu 

patolojik bağlanmayı sürdürmektedirler. Dönüşebilen ailelerde yetişen çocukların ruhsal açıdan 

sağlıklı birer yetişkin olabilmeleri için ilk önce bu aile içindeki travmatik yaşantıların ve 

disfonksiyonel dinamiklerin travma merkezli psikoterapiler aracılığıyla çözülmesi gerekmektedir 

(Öztürk, 2020a; 2021; Öztürk & Şar, 2006). 

Dissosiyatif Aı̇le Modelı̇  

Bu aile modeli, dışa dönük, içe dönük, karma ve dönüşebilen aile modellerinden biridir 

ancak bu aile üyelerinden en az biri mutlaka ya dissosiyatif bozukluk tanı kriterlerini 

karşılamaktadır ya da bir dissosiyatif bozukluğun subklinik belirtilerini göstermektedir.  Aile 

içinde gizlenen sırlar mevcut olup, bu sırlar genellikle aniden ve konudan bağımsız olarak 

“acting-out” şeklinde tüm aile bireyleri birlikteyken aniden ortaya çıkar. Bu sırlar; evlat edinilmiş 

bir çocuk, akrabalar arasında geçmişte yaşanmış şüpheli ölümler ya da olaylar ve aile üyelerinin 

birbirinden gizledikleri marjinal yaşantılar olabilmektedir. Çoğunlukla aile içerisinde ve akrabalar 

arasında intihar girişimleri öyküsü bulunmaktadır. Ailede ebeveynler tüm travmatik açmazlarını 

genellikle bir çocukları üzerine odaklamakta, öteki çocuklarını ise aşırı koruma altına 

almaktadırlar (Öztürk, 2020a; 2021). Bu aile modelinde evlat ayrımı yoğun bir şekilde 

yaşantılanmakta ve genellikle en yetenekli çocuk günah keçisi olarak seçilmektedir. Günah keçisi 

olarak seçilen bu çocuk, bireylerin travmatik yaşantılarına aktardıkları bir zehir konteyneri işlevi 

görmektedir (deMause, 1997; 1998). Kutuplaşan roller ve dönüşümlü bir istismarcı-kurban 

döngüsünün hakim olduğu bu aile modelinde, ebeveynlerin çocuklukları hem aileleri hem de 

akrabaları tarafından duygusal boyutta travmatize edilmektedir. Bu ailelerin çocukları yetişkinlik 

dönemlerinde; reversible, çalkantılı ve kaotik yakın ilişki dinamikleri olan, intihar girişimleri 

yüksek, depresif ve explosif kişiler olurlar. (Öztürk, 2020a; 2022a; Öztürk & Şar, 2006). 

Disfonksiyonel Aile Modellerine Karşı Doğal ve Rehber Ebeveynlik Stili 

Görünürde normal aile modellerini benimseyen anne-babalar, hem kendi çocuklarını 

travmatize ve kontrol etmekte hem de travmatik yaşantıların, dissosiyatif reaksiyonların ve 

psikopatolojinin kuşaklararası geçişiyle disfonksiyonel nesillerin varlanış göstermesini olanaklı 

kılmaktadır. Ruhsal açıdan sağlıklı nesillerin yetiştirebilmesi adına fonksiyonel aile modellerinin 

geliştirilmesi öncül bir gereklilik halini almıştır. Bu doğrultuda uluslararası bilimsel platformlarda 
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psikotravmatolojinin öncü isimleri arasında yer alan Öztürk tarafından günümüz toplumunun 

pozitif ve destekleyici çocuk yetiştirme stili olarak “Doğal ve Rehber Ebeveynlik Stili” 

geliştirilmiştir. Bu stilde ebeveynlerin hümanistik idolleri vardır, çocuklarını severler, korurlar ve 

onlara rehberlik ederler. Doğal ve rehber ebeveynlik stilinde “kurban” ve “nefret nesnesi” yoktur 

ve ebeveynlerin pozitif bilgi ve deneyimleri kuşaklararası bir geçiş göstermektedir. Bu pozitif 

bilgi ve deneyimler ışığında ebeveynler; empatik, sosyal çevresi ile duygusal karşılıklılık 

kurabilen, doğayı seven ve savaş karşıtı çocuklar yetiştirmektedir. Doğal ve rehber ebeveynlik 

stilindeki anne ve babalar, çocuklarını hem olası tüm travmatik yaşantılardan korumalı hem de 

onlara bu travmatik olaylarla optimal düzeyde baş edebilme tekniklerini öğretebilmelidirler. 

Ebeveynlerin sezgilerini, içgörülerini ve ön tahminlerini en iyi şekilde kullanabilmesini sağlayan 

spontan, sağduyulu ve açık iletişim şekilleriyle çocuklar ile anne ve babalar arasında güven 

merkezli duygusal karşılıklılığın kurulmasını sağlayan ve ebeveynlerin sahip oldukları bilgi ve 

yaşam tecrübeleri ile çocuklarının psikososyal gelişimleri adına temel kural ve beklentileri 

öğreten doğal ve rehber ebeveynlik stili, entegre ve fonksiyonel bir yeni neslin en önemli etken 

ajanı olacaktır (Öztürk, 2020b, 2021, 2022a, 2022c; Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021). 
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ÖZET 

Dijital çağın ve ağ toplumunun dissosiyojen dinamikleri, ailelerin disfonksiyonel bir yönelimde 

hareket etmesine ve ebeveynlerin çocukları üzerindeki denetimlerini ve kontrollerini belirli ölçüde 

kaybetmesine neden olmaktadır. Günümüzde aktüel hayatlarının önemli bir bölümünü teknolojik cihazlar 

ile geçiren dijital aile modelindeki ebeveynler, çocuklarına hem aile içerisindeki ve dışarıdaki kuralları 

öğretmekte hem de onların bireysel gelişimlerini takip etmekte sorun yaşamaktadırlar. Yanlış çocuk 

yetiştirme stilleri ile karakterize dijital aile modelinde anne ve baba, çocuklarını minimal ölçüde fiziksel, 

maksimal ölçüde ise duygusal açıdan ihmal etmekte ayrıca onları dışarıdan gelebilecek travmatik 

yaşantılara karşı korumakta da başarısız olabilmektedir. Anne-babalar, ev ortamında büyük oranda 

teknolojik cihazlara ve bu cihazların kullanımlarına sınır koyamadıkları için bu ebeveynlerin çocukları da 

kendileri gibi sosyal medya, internet ve oyun bağımlısı olabilmektedir hatta onlar bu bağımlılıkların yanı 

sıra dijital ağ platformlarındaki ruhsal açıdan zarar verici nitelikteki paylaşımlara maruz kalarak “dijital 

istismar”ı deneyimleyebilmektedir. Dijital istismarın sık yaşantılandığı dijital aile modelinde çocuklar, 

ebeveynlerinin ihmal ve şımartma odaklı yanlış çocuk yetiştirme stillerinin etkisiyle genellikle kendi dijital 

hayatlarını fonksiyonel şekilde organize edememektedir. Öztürk’ün, “Dijital iletişim ağları ile sosyal 

medya uygulamalarını bir ödül ve ceza sistemi olarak kullanan ebeveynler, kendi öz çocuklarını net bir 

şekilde duygusal olarak istismar etmektedirler.” ifadesi dijital teknolojilerin anne-babalar tarafından yanlış 

kullanımına işaret etmektedir. Dijital istismarın en temel belirleyicileri arasında bir disfonksiyonel iletişim 

stili ve yanlış çocuk yetiştirme stili olarak değişken oranlı kural ve kuralsızlıklar ile şımartılma gelmektedir. 

Ebeveynler tarafından yoğun bir şekilde uygulanan değişken oranlı kural ve kuralsızlıklar ile şımartılma, 

aile içerisinde iletişimlerin hem instabil bir zeminde kurulmasına hem de güven ve istikrardan uzak 

disfonksiyonel bir zeminde ilerlemesine neden olmaktadır. Dijital aile modelindeki ebeveynlerin 

çocuklarının bir dijital istismar mağduru ya da kurbanı olmamaları adına ilk önce kendilerinin fonksiyonel 

bir şekilde teknolojik cihazları kullanmaları gerekmektedir. Dijital ağ platformlarını kişisel gelişim, eğitim 

ve kariyer yöneliminde ideal bir şekilde kullanan anne ve babaların, çocuklarını da bu cihazları optimal 

düzeyde ve adaptif bir şekilde kullanmaları konusunda hem eğitmeleri hem de yönlendirmeleri temel bir 

gerekliliktir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital aile; dijital ebeveynlik; dijital istismar; disfonksiyonel aile 

ABSTRACT 

The dissociative dynamics of the digital age cause families to act in a dysfunctional direction, and 

parents to lose their control and supervision over their children significantly. Today, parents in the digital 

family model, who spend a significant part of their actual lives with technological devices, have problems 

in teaching their children the rules and boundaries both inside and outside the family and following their 

psychosocial development. In the digital family model characterized by negative child-rearing styles, 

parents neglect their children physically to a certain extent, and emotionally to a maximal extent, and may 

fail to protect them against traumatic experiences that may come from outside. Since parents cannot limit 

the use of technological devices and the use of these devices in the home environment, the children of these 

parents can be addicted to social media, internet and games like themselves. In addition to these addictions, 

they can experience "digital abuse" by being exposed to psychologically damaging posts on digital network 

platforms. In the digital family model, where digital abuse is frequently experienced, children are generally 

unable to organize their digital lives in a functional way due to their parents' negative parenting styles 

focused on neglect and pampering. Öztürk's "Parents who use digital communication networks and social 

media applications as a reward and punishment system clearly abuse their own children emotionally." 

statement points to the misuse of digital technologies by parents. Among the most basic determinants of 

digital abuse, there is a dysfunctional communication style and a negative child-rearing style, as a 

pampering and variable rate rules and non-regulations. Variable-rate rules and non-regularities and 

pampering, which are intensely applied by the parents, cause the communication within the family to be 

established on an unstable ground and to progress on a dysfunctional ground far from trust and stability. 

Parents in the digital family model must first use technological devices in a functional way so that their 

children do not become victims of digital abuse. It is a basic requirement for parents, who ideally use digital 

network platforms for personal development, education and career orientation, to both educate and guide 

their children to use these devices optimally and adaptively. 
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Siber Uzamda Çocuk Yetiştirme: Dijital Ebeveynlik 

Dijital ağ platformlarının, internetin ve sosyal medya uygulamalarının yakın geçmişte 

aktüel hayatımızın önemli bir parçası olmasıyla maksimal oranda deneyimlemeye başladığımız 

siber hayatın, bireylere ve toplumlara pozitif yansımaları olduğu kadar negatif yansımaları da 

bulunmaktadır. Öztürk’ün “Dissoanaliz Kuramı”na göre, gerçek hayattaki travmatize ve 

dissosiye edici faktörlerin yanı sıra artık siber hayattaki travmatize ve dissosiye edici faktörlere 

karşı da kendimizi hem korumalı hem de bu unsurların nötralize edilmesini sağlamalıyız (Öztürk, 

2020a, 2022a; Öztürk & Erdoğan, 2022). Adeta dijital çağın içerisine doğan çocukların, dijital ağ 

platformlarını hem kişisel gelişim odaklı bir yönelimde kullanabilmeleri hem de bu dijital ağ 

platformlarındaki olumsuz ögelerin farkına varıp onlarla baş edebilmeleri adına ebeveynlere 

büyük sorumluluklar düşmektedir. Artık ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline gelen dijital 

ebeveynlik, günümüzdeki anne-babalar ya da bakım verenler tarafından hem en kısa sürede hem 

de en doğru şekilde öğrenilmesi gereken yeni bir ebeveynlik stilidir (Benedetto & Ingrassia, 

2021). İlk defa Rode (2009) tarafından kavramsallaştırılan dijital ebeveynlik, çocukların siber 

uzamdaki güvenliği ve ebeveynlerin onlar üzerinde koruma sorumluluğu üzerine odaklanmıştır. 

Huang ve arkadaşları ise (2018) dijital çağda ebeveynlerin; çocuklarını siber uzamdaki uygunsuz 

ve zarar verici içeriklerden koruyabilme, siber mağduriyetin ortaya çıkmasını önleme, evlatlarının 

sosyal medyadaki profillerini denetleme ve çocuk yetiştirme stilleriyle ilgili yeni içeriklere 

ulaşırken dijital teknolojileri kullanma misyonlarına sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Dijital çağın dissosiyojen dinamiklerine göre hareket eden, temel düzeyde teknolojik 

cihazlara hâkim, siber platformların sundukları imkanlara nasıl ulaşabileceğinin farkında olan, 

çocuklarını bu siber uzamdaki tehditlere karşı korumasını bilen, yüzyüze iletişimlerde olduğu 

üzere siber platformlarda da kişisel mesafelere ve haklara optimal düzeyde saygı duyabilen ve 

evlatlarına da bu pozitif değerleri öğreten anne-babalar ya da bakım verenler “dijital ebeveyn” 

olarak tanımlanmaktadır (İnan-Kaya, Mutlu-Bayraktar & Yılmaz, 2018). Bu doğrultuda dijital 

ebeveynliğin temel yapıtaşları; “dijital okuryazarlık”, “siber ağ platformlarının pozitif ve negatif 

boyutlarının farkında olma”, “hem çocuklarını hem de kendilerini internet ve sosyal medyada 

kontrol etme”, “gerçek hayattaki etik ve ahlaki değerlerin dijital platformlarda da korunmasını 

ve sürdürülmesini sağlayabilme” ve “siber uzamın olanaklı kıldığı yeni bilgileri takip edip kişisel 

gelişim odaklı bu bilgilerin aktüel hayata adapte edilmesi”dir (Modecki, Goldberg, Wisniewski 

& Orben, 2022). Günümüzde dijital teknolojilerin yoğun bir şekilde akütel hayatın içerisinde 

kullanıldığı toplumlarda, ebeveynler ve çocuklar arasında ortalamaya oranla farklılaşım gösteren 

yeni iletişim dinamikleri de yaşantılanmaya başlamıştır. Ebeveynler artık, sadece gerçek hayatta 

değil, siber uzamda da anne-babalık rollerini sürdürmek zorundadırlar ki bu sorumluluklarını en 

ideal şekilde yerine getirmek için; dijital ağ platformları tarafından adeta kuşatılmış hayatlarını 

optimize etmeleri, çocuklarını hem gerçek hem de siber uzamda takip etmeleri ve ebeveynlerin 

çocuklar üzerindeki kontrollerini sürdürmeleri gerekmektedir (Lim, 2018; Öztürk, 2020a). Bu 

doğrultuda aşağıda dijital ebeveynliğin yapıtaşları; dijital ağ platformları tarafından kuşatılmış 

aktüel hayatı optimize etmek, çocukların gerçek ve siber hayatı üzerinde ebeveynlerin ideal 

denetimi ile çocuklar üzerindeki optimal ebeveyn kontrolü, ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Dijital Ağ Platformları Tarafından Kuşatılmış Aktüel Hayatı Optimize 

Etmek 

 Günümüz insanları hem dijital ağ platformları hem de sosyal medya uygulamaları 

tarafından kuşatılan aktüel hayatlarını optimize edebilme çabası içerisindedirler. Ancak bu 

optimize edebilme çabası genellikle her yaş grubundaki bireyler adına internet ve sosyal medya 

bağımlılıklarına yenik düşmektedir (Öztürk, 2020a; Öztürk & Erdoğan, 2022). Çevrimiçi 

paylaşımların çocuklar tarafından kolaylıkla erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, sosyal 

medyadaki içerik çeşitliliği ve kullanım yoğunluğu göz önüne alındığında, anne-babalar 

çocuklarının dijital cihazları kullanımlarını düzenleme ve kontrol etmede önemli ölçüde 
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zorlanmaya başlamışlardır. Ev dışındaki ortamlarda ebeveynlerin evlatları üzerindeki kontrolü 

azalmaktadır, çünkü çocuklar anne-babalarından habersiz bir şekilde sosyal medya 

kullanabilmekte veya arkadaşlarıyla bu sosyal medya platformlarında maladaptif paylaşımlar 

yapabilmektedirler. Ebeveynlerin mutlaka, çocuklarının siber uzamda karşılaşabilecekleri 

tehditlere karşı onları koruyucu ve önleyici bir konumunun olması gerekmektedir ki, halihazırda 

riskli davranabilme potansiyeli bir yetişkine göre yüksek olan çocukların ve ergenlerin 

kendilerinin ruhsal açıdan zarar görmelerine neden olabilecek bir paylaşımda bulunmalarının 

anne-babaları tarafından engellenmesi, onların travmatize olmamaları adına son derece önemlidir. 

Bu doğrultuda ebeveynler, çocuklarının dijital ağ platformlarında kullandıkları websiteleri 

optimal ölçüde kontrol eden yazılımları kullanarak onları takip edebilirler. Bu takip sürecinin 

ebeveyn-çocuk arasındaki güveni zedelememesi ve çocuğun, kendi mahremiyetinin ihlal 

edildiğini düşünmemesi adına hem belirli ölçüde ona hissedilmeden yapılması hem de bazı 

noktalarda anne-babanın kontrolünün hangi amaçlarla yapıldığının uygun bir şekilde ona 

aktarılması gerekmektedir. Dijital ebeveynliğin ideal bir şekilde sürdürülebilmesi adına bu tür 

kontrol edici yöntemlerin kullanılma gerekçeleri çocuklara mutlaka açıklanmalı ve en önemlisi 

de çocuklar, dijital ağ platformlarında kendilerini endişelendiren, korkutan ve travmatize eden 

olaylarla karşılaştıklarında anne-babalarının ulaşılabilecek ve onları destekleyecek ilk kişiler 

olduğu öğretilmelidir. İnternetteki tehditlerden ve travmatize edici ögelerden nasıl korunacağı ve 

onlarla nasıl baş edeceğine yönelik stratejilerin ebeveynler tarafından çocuklarına verilmesi temel 

bir gerekliliktir. Çocukların dijital ağ platformlarında maruz kalabileceği karmaşık, zorlu ve 

stresli süreçleri başarıyla aşmasını sağlamak ve bu süreçte hem ona olan desteğini hem de takibini 

en uygun şekilde fark ettirebilmek, dijital ebeveynliğin pozitif yönünü oluşturmaktadır (Jiow & 

Lim, 2012; Lim, 2018). 

Çocukların Gerçek ve Siber Hayatı Üzerinde Ebeveynlerin İdeal Denetimi 

Çocuklar akranlarıyla gerçek ve siber uzamda benzer iletişim dinamikleri zemininde 

paylaşımda bulunmaktadırlar. Akranlarıyla kurdukları yüz yüze iletişimi, siber platformlarda da 

tutarlı bir şekilde sürdürebilmeye çalışmaktadırlar ki bu sürecin ebeveynler tarafından da pozitif 

bir doğada sağlanması gerekmektedir. Anne-babalar, teknolojik cihazların ve dijital paylaşımların 

çocuklar üzerindeki kısa ve uzun dönemli ruhsal etkilerini hem fark etmeli hem de sosyal 

medyada kurulan iletişim içerisinde ebeveynlik rolünü de sürdürmelidirler. Siber uzamdaki 

iletişimin kendine özgü ve gerçek hayattaki karşılığının sınırlı düzeyde olduğu bir özelliği 

bulunmaktadır. İnternet ve sosyal medyadaki dilin, normların ve mantığın, gerçek hayattaki 

iletişimden farklı bir işleyişe sahip olduğu ebeveynler tarafından fark edilmelidir. Siber uzamın 

kendi normları çerçevesinde anne-babalar çocuklarını, onların kişisel gelişimlerine destek olacak 

en sağlıklı şekilde yetiştirmek durumundadırlar. Siber uzamın disinhibe edici etkisi, çocuklar 

tarafından travmalara açılan büyük bir kapı niteliği taşıyabilmektedir ki, bu disinhibisyon 

etkisinin ebeveynler tarafından mümkün olan en kısa sürede nötralize edilip, optimal muhakeme 

ve mantık ekseninde dijital ağ platformlarında evlatlarının hareket edilmesi sağlanmalıdır. Dijital 

çağda ebeveyn olmanın zorlu taraflarından birisi de çocukların, ebeveynlik stillerine ilişkin birçok 

bilgiye internet aracılığı ile sahip olabilmesi ve bu doğrultuda anne-babalarının eksikliklerine ya 

da hatalarına yönelik fark ettikleri durumları onlara ifade edebilmesidir. Bu süreçte zorlu olan 

durum, çocukların internette karşılaştığı bilgiler ile anne-babalarının kendisine yönelttiği 

ebeveynlik rollerini çelişkili olarak algılayıp, siber uzamdaki bilgiyi doğru kabul edebilmeleridir. 

Bu doğrultuda ebeveynlerin hem gerçek hem de siber hayatta çocuklarına iyi bir rehber olmaları 

gerekmektedir. Ebeveynler; çocuklarıyla açık, güvene dayalı bir ilişki kurmalı ve evlatları 

travmatize edici bir içerikle karşılaştıklarında onlara nasıl yaklaşabileceklerini bilmelidir. Anne-

babalar; çocuklarına her zaman kendilerine ulaşabileceklerini ve önerileriyle onları 

yanıltmayacaklarını göstermeli hatta kanıtlamalıdırlar. Bu dijital ebeveynlik görevini etkin bir 

şekilde gerçekleştirebilmek adına anne babaların öncelikle siber uzamın kendine özgü iletişim 

dinamikleri ile ilgili farkındalık geliştirebilmeleri ve çocuklarının psikososyal gelişim düzeyleri 

ekseninde doğru iletişim stratejilerini kullanarak onlara dijital hayatı hem öğretmeli hem de siber 

travmalardan ve siber reviktimizasyonlardan korumalıdır (Ayhan & Öztürk, 2021; Lim, 2018; 

Öztürk, 2020a; Öztürk & Derin, 2020; Suler, 2004). 
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Siber Uzamda Çocuklar Üzerindeki Optimal Ebeveyn Kalkanı 

Dissoanaliz kuramına göre hem gerçek hayatta hem de siber uzamda anne ve babalar 

çocukları üzerinde optimal ebeveyn kalkanı olarak fonksiyon göstermelidirler! (Öztürk, 2022a). 

Dijital iletişimin gerçek iletişime baskın olduğu ailelerde, hayat “sınırsız zaman” yöneliminde 

akışına devam ederken, sosyal etkileşim de dijital ağ platformlarına endeksli bir şekilde 

deneyimlenmektedir (Castells, 1996). Günümüzde iletişim, büyük oranda “zamansız” ve 

“mekansız” bir zeminde gerçekleşmektedir ki, artık bu iki kavram: “zaman ve mekan” git gide 

bulanıklaşmaya ve birbirinden ayırt edilemez hale gelmeye başlamıştır. Anlık, hızlı ve optimal 

muhakemeden uzak karar vermeye zorlayan dijital dünyanın dissosiyojen dinamikleri, bireyler 

üzerinde kontrol kurma ve baskın sisteme itaat etme odağında kendini sürekli yenilemektedir. Bu 

doğrultuda bir yandan bireylerin gelişimine hizmet edebilen pozitif bir yönü bulunan dijital 

teknolojilerin, diğer yandan ise kontrol ve itaat yöneliminde kişileri kendisine bağımlı kılabilen 

doğası sebebiyle, çocuklar üzerinde ebeveynlerin optimal kontrolünün belirli aralıklardan ziyade 

bir süreklilik odağında işlev görmesi gerekmektedir. Günümüzde ebeveynlerin hem ev içerisinde 

hem de dışarıda çocukların eğitsel ve sosyal yönelimli dijital takiplerini yapmaları şarttır. Çünkü 

okulda ödevlerin ve sorumlulukların birçoğu dijital platformlar aracılığıyla verilmekte ve sosyal 

etkinlikler maksimal oranlarda bu dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Ebeveynler mutlaka çocuklarının hem akademik başarıları hem de kendi olabilmeleri adına siber 

uzamda onların hem sorumluluklarını yerine getirmesini hem de takibini sağlamalıdır. Anne-

babaların dijital ağ platformlarındaki geçirdikleri süreyi iyi yönetmeleri gerekmektedir ki bu 

doğrultuda ilk olarak kendileri çocukları için uygun ve ideal bir model olabilmelidirler. 

Ebeveynler çocukları üniversiteye gitmeye başladıklarında dahi, ebeveynlik rollerini ve onlara 

olan rehberliklerini dijital cihazlar aracılığıyla sürdürmeleri gerekmektedir. Dijital ebeveynlik, 

anne-babalık rollerinin sürekliliğinin sağlanması temel bir şart olan mobil ve dinamik bir sürecin 

ta kendisidir! (Lim, 2018; Öztürk, 2020a; Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Dijital Aile ve Dijital İstismar 

Dijital aile modelinde hem anne hem de baba teknoloji odaklı iletişimlere ve paylaşımlara 

yoğun bir ilgi duyduğu için kendi aktüel hayatını da bu yönde programlamaktadır. Siber hayatı 

ve bu hayattaki iletişimleri gerçek hayattan daha önemli olan ebeveynler, çocuklarının dijital 

cihazları kullanmalarına aşırı izin vererek, onları denetlemezler ve takip etmezler ki bu sürecin 

sonuncunda çocuklar genellikle internet, sosyal medya ve oyun bağımlısı olurlar. Günümüzde 

dijitalleşmiş aile dinamikleri, yeni ve yönetilmesi güç iletişim stillerini yaratmıştır ki bu yeni 

iletişim stillerinde kontrol, bireylerden ziyade dissosiyojen dijital ağ platformlarının 

kendisindedir. Bu nedenle ebeveynlerin, çocuklarının dijital istismarı deneyimlememeleri adına 

sosyal medya uygulamalarının yazılı, sesli veya görsel iletişim şekillerini sınırlı ve kontrollü bir 

şekilde kullanmaları gerekmektedir. Öztürk’e göre dijital aile modelinde çocuklar, kendi anne ve 

babalarının yanlış çocuk yetiştirme stillerinin etkisiyle içine hapsoldukları siber hayatlarında, 

bütün siber bağımlılıkların ve siber psikopatolojilerin birer kurbanı olurlar. Dijital iletişim ağları 

ile sosyal medya uygulamalarını bir yanlış çocuk yetiştirme stili odağında kullanan ebeveynler, 

çocuklarının duygusal açıdan dijital istismarı deneyimlemelerine neden olmaktadır. 

Disfonksiyonel iletişim dinamiklerinin sık görüldüğü dijital ailelerde, ebeveynlerin aile 

içerisindeki değişken oranlı kural ya da kuralsızlıkları, dijital istismara neden olmaktadır. Bu 

dijital ailelerde yetişen çocuklarda anksiyete, belirsizlik ve frustrasyon toleransı azaldığı için 

bağımlı kişilik yapısı komponentleri gelişebilmektedir (Öztürk, 2020b, 2021, 2022a, 2022b; 

Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Dijital istismar, sosyal medya platformları, internet veya diğer teknolojiler aracılığıyla 

siber uzamda meydana gelen her türlü taciz ve zorbalık davranışı olarak tanımlanmaktadır. Dijital 

istismar, başka bir kişi hakkında kötü niyetli veya tehdit edici mesajlar göndermekten veya 

yayınlamaktan, şahsi bilgileri izinsiz bir şekilde ifşa etmeye kadar geniş bir skalada 

gerçekleşebilmektedir. Dijital istismarın ruhsal açıdan uzun dönemli zararlı etkilerinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte hem kamu hem de özel sektörde özellikle çocuklara ve ergenlere yönelik dijital 
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istismarla nasıl başa çıkılabileceğine yönelik etkinlikler ve müdahale programları düzenlenmeye 

başlanmıştır. Bu programlar, sadece dijital istismara yönelik müdahaleleri içermemekte, ayrıca 

dijital istismarın ortaya çıkmasını önlemeye yönelik “optimal dijital kullanımın” nasıl 

olabileceğini öğretmeyi de hedeflemektedir. Bu doğrultuda Associated Press-NORC Halkla 

İlişkiler Araştırma Merkezi, gençler arasında dijital kullanım ve istismara yeni bir bakış açısı 

kazandırmak için 14-24 yaş arasındaki 1.297 gençle bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın 

sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık yarısı dijital istismara uğradığını, %40'ı ise 

flörtü/partneri tarafından dijital tacize uğradığını bildirmiştir (Tompson, Benz & Agiesta, 2013). 

Dijital iletişim ağlarında bir bilgiyi, toplumsal ilişkiler adına bir düşünceyi, bir duyguyu 

ya da bir davranışı paylaşmak ve bu paylaşımlarla ilgili hızlı dönütler alabilmek, dijital 

iletişimlere olan bağımlılığı arttırabilmektedir. Bu bağımlılık sürecinin hızlanmasıyla bireyler, 

gerçek hayatın kendisinden daha az keyif almaya başlamakta ve normalde aktüel hayattaki 

kendisini mutlu eden durumlar artık onlar için sıradan bir öneme sahip olabilmektedir. 

Günümüzde ise dijital iletişimler çoğu birey için sağlıklı bir şekilde yaşantılanmamakta ve dijital 

iletişimlerin maladaptif kullanımları dijital istismarlara neden olabilmektedir. Dijital iletişim 

ağlarını disfonksiyonel şekilde kullanan ebeveynler, kendileri gibi çocuklarını da dijital 

istismarlara açık hale getirerek siber travmaları, siber bağımlılıkları ve siber psikopatolojileri olan 

sağlıksız bir yeni nesil ve toplum yaratmaktadırlar. Bu doğrultuda ebeveynlere düşen en önemli 

görev, önce kendilerinin dijital ağ platformlarını iş, eğitim ve kişisel gelişim yöneliminde ve 

fonksiyonel düzeyde kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. Dijital ağ platformlarını fonksiyonel bir 

düzeyde kullanabilen ebeveynler ancak ve ancak çocuklarına doğru ve optimal kullanımı 

öğretebilirler ki aslında dijital teknolojiler dengeli bir yönelim dahilinde hem çocukların hem de 

bireylerin gelişimlerine fayda sağlayabilecek imkanlara sahiptir. Bu doğrultuda dikkat edilmesi 

gereken husus, siber uzamın kontrol kurmaya yönelik dinamiklerinin ebeveynler tarafından fark 

edilerek, çocuklarına iş, eğitim ve kişisel gelişim odaklı kullanmalarını sağlamaktır. Hatta bu 

fonksiyonel kullanım süreci, kısa bir dönemden ibaret olmayıp, süreklilik gerektirmektedir. 

Günümüzdeki anne ve babaların entelektüel donanımları, etkin rehberlikleri, karşılıklı tutumları, 

empatik yaklaşımları ve etik değerleriyle kendi çocuklarına psikotoplumsal açıdan doğru bir rol 

modeli olabilme zorundalığı geçmiş dönemlere kıyasla oldukça artmıştır ki dissoanaliz kuramına 

göre dünyanın bütün toplumlarında doğru rol modeli olabilen ebeveynler fonksiyonel ve iyi bir 

yeni nesil yetiştirirler (Öztürk, 2020a, 2022a, 2022b; Öztürk & Erdoğan, 2022).  
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ÖZET 

Köklerini kuşaklararası bir tarihten alan ve yanlış çocuk yetiştirme stili olarak işlev gören 

disfonksiyonel aile dinamikleri, çocukluk çağı travmalarına yol açan, psikopatojen düşünce, duygu ve 

davranış paternleridir. deMause ve Öztürk’e göre bu duygu, düşünce ve davranış paternleri, yüzlerce yıl 

önceden günümüze belirli oranda korunarak erişen yanlış çocuk yetiştirme stillerinin primitif 

yansımalarıdır. Modern psikotravmatoloji ve psikotarih paradigmalarına göre ebeveynler uzak geçmişte 

çocuklarına şiddetli fiziksel zararlar vermekteyken, günümüzde ise anne-babalar, fiziksel şiddetten 

uzaklaşarak evlatlarını daha çok duygusal açıdan ihmal ve istismar etmektedir. Disfonksiyonel aile 

dinamiklerinin kökeninde empatiden uzak ve değişken aralıklarla uygulanan “ödül-ceza” odaklı yanlış 

çocuk yetiştirme stilleri yer almaktadır. Öztürk’ün önemle vurguladığı üzere disfonksiyonel aile 

dinamikleri, ebeveynlerden öğrenilen ancak bilinçdışı bir yönelimle farkına bile varılmadan uygulanabilen 

psikopatojen ve dissosiyojen dinamiklerdir. Aile içerisinde ebeveynlerin evlatlarını kontrol etme hatta 

yönetme aracı olarak işlev gören bu psikopatojen dinamikler, çocukları travmatize ve dissosiye ederek 

disfonksiyonel bir nesil yaratmaktadır. Majör oranda duygusal travmalarla karakterize olan disfonksiyonel 

aile dinamiklerinde, duygusal istismar hem tek başına hem de fiziksel istismar ile ihmal ve 

azımsanamayacak bir oranda cinsel istismar ile birlikte yaşanabilmektedir. Disfonksiyonel nesillerde, 

dissosiyojen iletişim ya da ilişki şekilleri yoğun bir düzeyde deneyimlenmektedir. Disfonksiyonel aileler 

tarafından en sık kullanılan iletişim stilleri arasında; çift mesaj, sahte karşılıklılık, duyarsızlık, şımartma, 

değişken oranlı kural ve kuralsızlık, evlat ayrımı, okutmama, dişçiye/doktora/psikoloğa götürmeme, 

arkadaş anne/baba, anne-babalık reddi ve hasta ya da aptal rolü yer almaktadır. Ebeveynler bu 

disfonksiyonel iletişim şekilleriyle çocuklarını travmatize etmekte ve kendileri ile güvenli bağlanma 

kurmalarına engel olmaktadırlar. Aile içerisinde temelleri atılması gereken güvenli bağlanmanın 

ebeveynler tarafından adeta sabote edilerek ruhsal açıdan sağlıklı olan bu bağlanma stilinin yerine 

anne/baba-çocuk arasında güvensiz bağlanmanın gelişmesi, çocukların diğer kişilere karşı da güven 

duymaması üzerindeki en önemli sebeptir. Sonuç olarak, ebeveynlerin disfonksiyonel iletişim stilleri ve 

yanlış çocuk yetiştirme stilleri yerine fonksiyonel ve doğru çocuk yetiştirme stillerini kullanmaları, ruhsal 

açıdan daha sağlıklı, daha entegre ve daha başarılı yeni nesillerin ortaya çıkmasını olanaklı kılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Disfonksiyonel aile dinamikleri; disfonksiyonel ı̇letişim şekilleri; yanlış 

çocuk yetiştirme stili; psikotarih 
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DYSFUNCTIONAL GENERATIONS AND APPARENTLY 

NORMAL FAMILY DYNAMICS 

ABSTRACT 

Dysfunctional family dynamics, which take their roots from an intergenerational history and 

function as a negative parenting style, are psychopathogenic patterns of thought, emotion and behavior that 

lead to childhood traumas. According to deMause and Öztürk, these patterns of emotion, thought and 

behavior are the primitive reflections of negative child-rearing styles that reached today with a certain 

degree of preservation hundreds of years ago. According to modern psychotraumatology and psychohistory 

paradigms, while parents inflicted severe physical harm on their children in the distant past, today parents 

tend to neglect and abuse their children more emotionally by avoiding physical violence. At the root of 

dysfunctional family dynamics lies the "reward-punishment" oriented primitive parenting styles that are 

practiced at variable intervals, far from empathy. As Öztürk emphasizes, dysfunctional family dynamics 

are psychopathogenic and dissociative dynamics that are learned from parents but can be applied unnoticed 

with an unconscious orientation. These psychopathogenic dynamics, which function as a means of 

controlling and even managing their children in the family, create a dysfunctional generation by 

traumatizing and dissociating children. In dysfunctional family dynamics, which are characterized by major 

emotional traumas, emotional abuse can be experienced both alone and together with physical abuse, 

neglect and sexual abuse at a substantial rate. In dysfunctional generations, dissociative forms of 

communication or relationship are experienced at an intense level. Among the most frequently used 

communication styles by dysfunctional families; double message, false reciprocity, insensitivity, 

pampering, variable rate rules and non-regulations, child discrimination, denial of education, not taking to 

the dentist/doctor/psychologist, friendly parenting, parental denial, and the role of sick or stupid. Parents 

traumatize their children with these dysfunctional communication styles and prevent them from establishing 

a secure attachment with themselves. The most important reason for children to not trust other people is the 

development of insecure attachment between mother/father-child instead of this mentally healthy 

attachment style, which is almost sabotaged by the parents of the secure attachment that needs to be laid 

within the family. As a result, parents' use of functional and positive child-rearing styles instead of 

dysfunctional communication styles and negative child-rearing styles will enable the emergence of new 

generations that are psychologically healthier, more integrated and more successful. 

Keywords: Dysfunctional family dynamics; dysfunctional forms of communication; negative 

parenting style; psychohistory 

 

Disfonksiyonel Nesiller  

Postmodern kitlesel politikalar ve baskıcı yönetim sistemleri, tutarsız aile modelleri ve 

şiddet odaklı çocuk yetiştirme stilleri; “şımartılma”, “arkadaş anne-baba”, “anne-babalık 

reddi”, “dijital istismar” ve “duyarsızlık” gibi disfonksiyonel iletişim dinamiklerinin ön plana 

çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde ebeveynler, artık çocukları adına doğru ya da uygun bir model 

olmaktan uzaklaşmışlardır hatta evlatlarının psikososyal gelişimleri adına temel bir gereklilik 

olan optimal düzeydeki denetimlerini ve kontrollerini maksimal oranlarda kaybetmişlerdir. 

Çocukların ebeveynlerini örnek alabilmeleri ve sağlıklı iletişim kurabilmeleri için onlardan 

gelişim odaklı yeni bilgiler öğrenmeye devam etmeleri şarttır ki bu süreğen ve interaktif öğrenme 

sürecinin korunmasıyla birlikte anne-baba ve çocuk arasındaki iletişim hem karşılıklı hem de 

fonksiyonel bir şekilde ilerleyebilmektedir. Dünyanın her zamanında ve her toplumunda model 

alınan doğru çocuk yetiştirme stillerini savunan anne ve babalar, çocuklarına gelişim odaklı doğru 

bir rehberlik göstermeyi başarmışlardır ki onlar aynı zamanda hem kendilerini entellektüel açıdan 

güçlendirmişlerdir hem de kendi travmalarının farkına vararak onları nötralize edebilmişlerdir. 

Evlatlarına sadakati, liyakatı, sevgiyi, merhameti, güveni ve kendini sabote etmeden 

geliştirebilmeyi öğretebilen anne-babalar, fonksiyonel bir yeni nesil yetiştirirler. Ancak tam tersi 

bir yönelimde psikotoplumsal assosiyasyon açısından önem teşkil eden; bir ahlakı, bir inancı, bir 
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değeri ve bir geleneği olmayan insanlar diğer insanları bir obje gibi algılayarak onların 

gelişimlerine engel olabilmekte hatta onları travmatize edebilmektedirler. Bireyden topluma 

genişleyen bir kitlesel sabotaja ve gelişim reddine hizmet eden disfonksiyonel nesiller ve 

görünürde normal aile dinamikleri, kuşaklararası fosilleşimin hüküm sürmesini imkanlı 

kılmaktadır (Öztürk, 2020a; 2020a; 2022b; 2022c). 

Dissoanaliz kuramına göre, haset, kıskançlık, merhametsizlik, adaletsizlik, egoistlik ve 

nezaketsizlik bir görünürde normal aile dinamiği olarak disfonksiyonel nesillerde sıkça 

görülmektedir. Büyüme paniği, değer bilmeme, yalan söyleme, sorumluluklarını yerine 

getirmeme hatta başkasına yaptırtma hem kendini hem de yakın çevresini sabote etme, vefasızca 

davranma, paylaşılması gereken bilgileri gizleme, gerçekliği çarpıtma ve etik dışı davranışlarda 

bulunma disfonksiyonel neslin temel özellikleri arasında yer almaktadır. Öztürk tarafından 

“disfonksiyonel nesil” olarak tanımlanan tutarsız ve sağlıksız ilişki dinamiklerine sahip olan genç 

kitlenin psikopatojen özelliklerinin yanı sıra kriminojen yapılanmaları da mevcuttur. Yanlış 

çocuk yetiştirme stilleri, psikotoplumsal baskılar ve çocukluk çağı travmalarının etken birer ajan 

olduğu disfonksiyonel aileler toplumun çoğunluğunu oluşturduğu sürece, disfonksiyonel 

nesillerin borderline kişilik yapıları ve “zayıf” ya da “bozuk” ego fonksiyonlarından dolayı her 

türlü istismarcı güçle ittifak kurmaya devam ederek travmatik yaşantıların ve psikopatolojilerin 

kuşaklararası bir uzamda aktarılmasına neden olacaktır (Öztürk, 2020a; 2020b; 2021; 2022a; 

2022b).  

Hem şiddet odaklı ve empatiden uzak yanlış çocuk yetiştirme stillerini kullanan hem de 

çocuklarını şımartan ve aşırı izin veren ebeveynler günümüzün diktatörlerini, istismarcılarını ve 

adaletsiz ve dönüşebilen hatta merhametsiz insanlarını yetiştirmektedir. Yanlış çocuk yetiştirme 

stillerinin, özellikle aşırı izin verme ve şımartılmanın günümüzün postmodern toplumlarında 

benimsenmesinde dijital ağ platformları ile sosyal medya uygulamaları etken bir ajan olarak 

fonksiyon görmektedir. Dijital ağ platformlarının dissosiyojen dinamikleri sebebiyle ebeveynler 

çocukları üzerindeki optimal kontrollerini ve denetimlerini kaybetmişler hatta kendi çocukları 

tarafından itaat ettirilen bir konuma gelmişlerdir ki bu psikopatojen varlanış, çocuktan ya da 

ergenden ebeveyne olan şiddet döngülerinin ana etkeni olmuştur.  Bu süreçte hedonist ve 

disfonksiyonel aileler, kendi huzurları ve keyifleri kaçmasın diye çocuklarının gelişimleri 

açısından oldukça önemli ve gerekli olan sınırları ve mesafeyi öğretememektedir. Bu doğrultuda 

sınır ve mesafe problemi yaşayan çocukların büyük bir oranı, internet, oyun ve sosyal medya 

bağımlısı olmaktadır. Disfonksiyonel ya da görünürde normal aileler hem çocuklarını travmatize 

ederler hem de onları aile dışında gerçekleşen travmatik yaşantıların bir mağduru yaparlar. 

Görünürde normal ailelerin yetiştirdikleri çocuklar bu bağımlılıkların yanı sıra maksimal 

oranlarda çift mesajlara, duyarsızlıklara yani duygusal istismara ve ihmale maruz kaldıklarından 

dolayı dissosiyatif bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğu 

tanılarını da alabilmektedir (Öztürk, 2020c; 2021; 2022a; Öztürk & Erdoğan, 2022).  

Görünürde Normal Aile Dinamikleri ve İletişim Şekilleri 

Köklerini kuşaklararası bir tarihten alan ve bir yanlış çocuk yetiştirme stili olarak işlev 

gören görünürde normal: disfonksiyonel aile dinamikleri, çocukluk çağı travmalarına yol açan 

psikopatojen düşünce, duygu ve davranış paternleridir. Psikotarihsel açıdan yaşamın başladığı en 

eski dönemlerde çocuklarını öldüren, döven ve terk eden ebeveynlerin yerini günümüzde 

evlatlarını duygusal açıdan ihmal eden, şımartan, ve aşırı izin veren hatta onların gelişimlerine 

“görünürde” destek olan ebeveynler almıştır.  Gelişimlerine “görünürde” destek olmak ile 

çocuklarının asıl ihtiyaçları düşünülmeden sürekli bir kurs arayarak ya da onları bir eğitimden 

başka bir eğitime göndermeye çalışarak aslında kendilerinden uzaklaştırmaya çalışan anne-

babalar kast edilmektedir ki bunu Öztürk, “anne-babalık: ebeveynlik reddi” olarak tanımlamıştır. 

Disfonksiyonel aile dinamikleri, ebeveynlerden öğrenilen ve kuşaklararası aktarılan psikopatojen 

ilişki dinamikleridir. Bu psikopatojen ilişki dinamikleriyle bireyler, ailesindeki ya da çevresindeki 

kişileri kontrol edebilmekte ve yönetebilmekte hatta onları travmatize edebilmektedir. 

Disfonksiyonel aile dinamikleri, yanlış çocuk yetiştirme stili kapsamında bir cezalandırma 

yöntemi olarak kullanılmakta ve gerek aile içindeki gerekse aile dışındaki bireyler, yakınları 
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tarafından hem “dissosiye” hem de “kurban” edilerek kontrol kurulmaya ve itaat ettirilmeye 

çalışılmaktadır. Genel olarak bir duygusal istismar kapsamı altında değerlendirilebilen görünürde 

normal aile dinamikleri hem tek başına hem de fiziksel ihmal ve cinsel istismarla birlikte de 

yaşanabilmektedir. Dissosiyatif iletişim ya da ilişki şekilleriyle karakterize görünürde normal aile 

dinamikleri arasında yer alan; “sahte karşılıklık”, “çift mesaj”, “şımartılma”, “anne-babalık 

redddi” ve “hasta ya da aptal rolü” aşağıda aile psikopatolojisi kapsamında ayrıntılı bir şekilde 

ele alınacaktır. (Öztürk, 2020a; 2021; 2022a). 

Sahte Karşılıklılık 

Görünürde normal ailelerde en sık yaşantılanan iletişim şekillerinden biri olan sahte 

karşılıklılık sürecinde anne ve babanın her ikisi de anlaşmazlık yaratmama ve uyumlu olmaya 

çabalama odağında gereksizce hassasiyetlerini korumaktadırlar. Sahte karşılıklık sürecinde hem 

anne hem de baba kendi kişilik özelliklerini sergilemeden kendi tutum ve davranışlarını 

kısıtlayarak hareket ederler. Aile içerisinde ebeveynlerin spontanlık kaybı zemininde “görünürde 

mutlu” bir aile tablosu deneyimleniyor gibi olsa da kimse gerçekten mutlu, huzurlu, keyifli ve 

tam olarak kendisi değildir. Bu sahte karşılıklılık süreci devam ederken aile üyelerinden biri bu 

travmatize edici ve bireyin gerçek hislerini yaşantılamasına engel olan psikopatolojik durağanlığa 

karşı isyan ederek gerçek duygularını bir “acting-out” şeklinde aniden eyleme döker. Bu isyan 

akademik başarısında keskin bir düşüş yaşayan genç, depresif bir anne, alkol/madde bağımlısı bir 

baba ya da aldatan bir eş gibi farklı şekillerde kendisini gösterebilmektedir. Birbiriyle gerçek ve 

duygudan uzak bir ilişki kuran ebeveynler, çocuklarıyla sahte bir iletişim kurarlar ki çocuklar 

tarafından bu sahte ilişki ilk zamanlarda normal olarak algılanmaktadır. Çocuk ailesinin dışına 

çıkınca ve etrafından ilişkileri gözlemleyince ebeveynlerinin arasındaki paylaşımın ve etkileşimin 

aslında gerçek olmadığını fark eder. Sahte karşılıklılık, aile içerisinde herkes adına duygusal 

ihmal yaratan, durağan görünümlü travmatik açmazlarla beslenen ve empati kesintileri 

yaşantılarının hüküm sürdüğü bir süreçtir. Görünürde normal ailelerdeki sahte karşılıklılığa; uzun 

dönemlerde öfke patlamaları, kendine zarar verme davranışları, intihar girişimleri, konversiyon 

atakları ve alkol/madde bağımlılıkları gibi psikopatojen süreçler eşlik etmektedir (Öztürk, 2020a, 

2021, 2022a; Öztürk & Şar, 2006; Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021). 

Çift Mesaj 

Ebeveynlerin hem kendi aralarında hem de çocukları ile olan iletişimlerinde 

gerçekleştirilmesini talep ettikleri bir konuyu dile getirirken aynı anda bu taleplerinin tam zıttı 

anlamında bir tutum sergilemesi, çift mesaj olarak tanımlanmaktadır. Çift mesaj veren kişilerin 

kendileri, tutarsız reaksiyonlarının farkında olmayabilmektedirler. Örneğin bir baba ilkokula 

giden çocuğuna “Bugünlerde hiç ders çalışmadığını gözlemliyorum ve bu dönem notların epey 

düştü. İyi bir geleceğe ve iyi bir mesleğe sahip olabilmen için çok ders çalışman gerekiyor.” 

dedikten bir süre sonra çocuk babasını dinleyerek derslerine çalışarak iyi notlar alır. Fakat baba 

bu defa, “Sana bu kadar da ders çalış demedim, bir dengen yok iyice abarttın bu konuyu, biraz 

ara ver ve kendine vakit ayır!” ifadesiyle çocuğunun zihnini karıştırmaktadır. Bu durumda sonra 

çocuğun yaşadığı zihinsel karmaşa, onu travmatize hatta dissosiye edebilmektedir. Babanın 

kendisi de büyük oranda çift mesajlarla yetiştirilip ailesi tarafından sabote edildiği için aynı süreci 

kendi çocuğuna uygulamaktadır. Çift mesajlar, çocuklar ile anne-babalar arasında sorun yaratan 

hatta onları birbirinden uzaklaştıran en psikopatojen ilişki dinamiklerinden biridir ki hatta bu 

durum, çocuklar adına kronik bir “çifte açmaz” yaratmaktadır. Çocuklar bu negatif durumla baş 

etmek kadar ebeveynlerine olan bağlanmalarını sürdürmek için bir dizi dissosiyatif savunmalar 

da geliştirebilmektedir. Travmatik olaylar karşısında kabul edilmesi güç nitelikteki duygu ve 

deneyimlerin dissosiyasyonu, çocuğun ebeveynine olan güvensiz bağlanmasının devam etmesini 

hatta reviktimizasyon döngülerini imkanlı kılmaktadır (Öztürk, 2020a, 2021; Ross & Halpern, 

2009). 
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Şımartılma 

Ebeveynlerin çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, algılanabilir ve stabil 

kurallar koymaması sonucunda ortaya çıkan hem ben merkezci hem de olgunlaşmamış 

davranışlar, “şımartılmış çocuk sendromu” olarak tanımlanmaktadır. Ebeveynler bazen 

kendilerine göre iyi niyetle, bazense anlık çıkarları adına farkına varmadan çocuklarını 

şımartabilmektedir. Ancak bu şımartılma süreci ruhsal açıdan hem çocuklukta hem de yetişkinlik 

sürecindeki yakın ilişki dinamiklerinde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Şımartılma; 

çocuklarda frustrasyon, belirsizlik ve anksiyete toleranslarını düşürmekte, narsisistik bir 

yapılanmayı olanaklı kılmakta ve bireylerin sosyal ilişkilerinde yoğun çatışmalar yaşamasına 

neden olmaktadır. Aile psikoterapilerinde şımartılma süreci kontrol altına alınarak çocuklarla 

daha dengeli ve daha empatik bir iletişim dinamiği yaratılmalıdır. Şımartılma, ilk olarak 

ebeveynlerin çocuklarına olan sevgisinin ve destek olma çabasının abartılı bir tezahürü gibi 

algılanmasına rağmen gerçekte en patolojik çocuk yetiştirme stillerinden birisidir. Günümüzde 

şımartılma, aşırı hoşgörü ve aşırı izin verme aracılığıyla ruhsal açıdan sağlıksız bir disfonksiyonel 

yeni nesil yetiştirilmektedir. Bu süreçte ebeveynlerin kendisi çocuklarını direkt olarak istismar 

etmese de belirgin bir oranda evlatlarının hem kendilerini sabote etmelerine hem de onların 

yaptıkları ya da yapacakları yanlış davranışları engellemeyerek travmatize olmalarına sebep 

olmaktadır. Ebeveynler, anne ve babalarının kendilerine yaşattığı çocukluk çağı travmalarını 

dönüştürüp evlatlarını şımartarak aslında onların duygusal istismar deneyimlemelerine sebep 

olmaktadır ki bu süreçte şımartılma odaklı yanlış çocuk yetiştirme stili, kuşaklararası travma 

geçişinin etken ajanı olarak fonksiyon görmektedir. Postmodern bir duygusal istismar stili olarak 

çocuklarını şımartan, aşırı izin veren ve aşırı hoşgörülü davranan anne-babalar, ruhsal açıdan 

sağlıksız yeni bir disfonksiyonel nesilin ortaya çıkmasına hizmet ederler (McIntosh, 1989; 

Öztürk, 2020a, 2021, 2022a). 

Anne-Babalık Reddi 

Ebeveynlerin çocukları ile sık bir şekilde rekabet içerisine girmeleriyle karakterize olan 

anne-babalık reddi sürecinde; anne-babalar evlatlarını; yarı-bilinçli ya da bilinçdışı kendilerinden 

uzaklaştırmak amacıyla eğitime, kursa ve sosyal faaliyete göndererek onunla neredeyse hiç zaman 

geçirmemektedirler. Çocuklarıyla optimal düzeyde ilgilenmeyen ve onların ihtiyaçları dışında 

sadece kendi arzuları doğrultusunda eğitime ve kursa gönderen ebeveynler, bir “çifte açmaz” 

odağında hem yüksek beklenti içinde olma hem de evlatlarını geride bırakma çabası içerisine 

girmektedirler. Kendilerinin yüksek beklentileri çocukları tarafından karşılandığında onlara 

kızmakta ve haksız yere eleştirmektedirler ki bu başarı, anne-babaların evlatlarıyla rekabet 

duygularını arttırmaktadır. Yüksek beklentili ebeveynler, çocuklarının beslenme, okul ve eğitim 

gibi somut sorumluluklarını optimal bir düzeyde gerçekleştirmekteyken, duygusal sorumlulukları 

yerine getirmede ise istismarcı ve yok farz edici bir tutum içerisinde girmektedirler. Anne-babalık 

reddi bulunan ebeveynler çocuklarının zamanını; kurslarla, sporlarla, gerekli ve gereksiz her türlü 

sosyal aktivitelerle doldurdukları için onlarla ebeveynlik görevlerini yerine getiremeyecek 

düzeyde az ilgilenmektedirler. Öztürk’e göre, anne-babaların çocuklarının zamanını ihtiyaçtan 

uzak bir şekilde aşırı doldurma çabası, onunla olan iletişimine bir “psikolojik blokaj” 

niteliğindedir. Ebeveynler çocukları ile birlikte geçirdikleri vakte katlanamadıkları için onları 

“kendilerine göre legalize ettikleri” bazı eğitim ve sosyal etkinliklere göndererek onlarla iletişim 

kurmaktan uzaklaşırlar. Anne ve babalık reddi, optimal iletişim dinamikleriyle karakterize bir 

çocuk-ebeveyn ilişkisinin inkarı olup, çocukluğundaki istismarcı ebeveyniyle kurduğu anksiyete 

yaratan iletişime dair hem başarısız bir çözüm arayışıdır hem de nesiller arası psikopatolojik bir 

yansıtmadır. Ancak anne-babalık reddinde bulunan ebeveynler, bu yapılarını çocuklarına hem 

duygusal yatırım yapmadıkları hem de onlara yönelik empati azlığından ötürü fark edemezler. 

Çocuklarla birlikte geçirilen nadir zamanlarda ise ebeveynler, istismar edici bir tutum içerisine 

girerek evlatlarını haksız bir şekilde eleştirmekte ya da ihmal odağında duygusal karşılıklılık 

kurmadan derinliği olmayan aktüel konulardan konuşarak onların gelişimlerine fonksiyonel bir 

katkıda bulunmamaktadırlar (Öztürk, 2020a; 2021; 2022a). 
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Hasta ya da Aptal Rolü 

Çocukluk çağındaki kronik travmatik yaşantılar karşısında “hasta ve aptal rolü” 

dissosiyatif bir savunma olarak devreye girmektedir. Disfonksiyonel ilişki dinamiklerinin başında 

gelen hasta ya da aptal rolüne zorlama, aile içerisinde ortak çabayla “tek” veya “bir” çocuğun 

“günah keçisi” ya da “nefret nesnesi” seçilmesiyle karakterizedir. Hasta ya da aptal rolüne 

zorlama sürecinde, aile üyelerinden -genellikle çocuk- biri, ev içerisindeki tüm sorunların tek 

sorumlusu olarak görülmektedir. Bu çocuğun psikolojik açıdan sorunları bulunduğu, zekasının 

sınırlı düzeyde ve yeteneksiz olduğu iddia edilir ki bu görüşe hem ailenin tamamı inanır hem de 

diğerlerinin inanması beklenir. Bazen bu kişi, ailenin en zeki ve ruhsal açıdan en sağlıklı ya da en 

entegre kişisi olabilmektedir. Görünürde normal aileler genellikle gelişime açık olan çocuklarını 

kontrol altına alabilmek ve kendilerine itaat etmelerini sağlamak adına bu “duygusal 

travmatizasyon” sürecini başlatırlar. Çocuklar erken dönemden itibaren bu hasta ya da aptal 

rolüne sokulduğu ve genellikle yalnız bırakıldıkları için reviktimize olmaktadırlar. Travmalarıyla 

tek başına baş etmekte zorlanan çocuklar, aile dışındaki yardımcı bir öğretmen veya bir akraba 

tarafından desteklendikleri takdirde bu olumsuz yaşam olaylarıyla baş edebilirler. Bu dissosiyojen 

aile dinamiklerine ve disfonksiyonel sürece çocuklar, sadece ve sadece “hasta” ya da “aptal” 

rolleri ile katlanabilmektedirler. Öztürk’e göre bu hasta ve aptal rolü, aile içerisinde çocuğu 

“duygusal kurban” konumuna sürüklemektedir ki bu psikopatojen aile ortamında dissosiyatif 

reaksiyonlar ve dissosiyatif yaşantılar kaçınılmazdır! (Öztürk, 2020a, 2021; Öztürk & Şar, 2006). 

Disfonksiyonel Nesillerin Dissoanalizi: Psikotoplumsal Terapi 

Bir travma terapisti, bir psikotarihçi ve bir dissoanalist olan Öztürk tarafından geliştirilen 

“dissoanaliz kuramı”, bilinç kavramına ve travmatik yaşantılarla eşlenik “çoklu bilinç sistemi” 

ve “çoklu bellek fenomenleri”ne dair bireysel ve toplumsal her ögeyle en yakın etkileşimsel 

dinamiğe sahip bir eksende yapılandırılmıştır. Öztürk’e göre disfonksiyonel nesillerin ve 

toplumların dissoanalizleri gerçekleştirilemediği sürece hiçbir kimse ve hiçbir millet, gelişimini 

optimal ve doğrusal bir yönelimde tamamlayamaz. Psikotoplumsal terapi olarak 

kavramsallaştırılan dissoanalizin temel amacı, gelişime açık entegratif bireyler ve toplumlar 

yaratarak disfonksiyonel iletişim dinamiklerinin ve yanlış çocuk yetiştirme stillerinin nötralize 

edilmesini olanaklı kılmaktır. Dissoanaliz, bireysel ve toplumsal travmaların mümkün olan en 

kısa sürede hem tedavi edilmesi hem de sonlandırılması adına önleme stratejileri odaklı 

psikotoplumsal kuramların geliştirilmesi ve erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı 

travmalarıyla en yakın ilişkiyi gösteren dissosiyatif bozukluklar konusunda psikotravmatoloji ve 

psikotarih perspektifli modern psikoterapi yöntemlerinin yapılandırılmasını hedeflemektedir. 

Kuşaklararası geçiş göstererek nesiller boyu ruhsal izlerini sürdüren bireysel ve toplumsal 

travmatik yaşantıların dissoanalizi, günümüzde var olan psikopatolojiyi, şiddeti, savaşları ve daha 

da önemlisi hala neden yanlış çocuk yetiştirme stillerini uygulayarak çocuklarımızı travmatize ve 

dissosiye ettiğimizi net olarak hem anlamamızı hem de fark etmemizi kolaylaştırmaktadır. 

Disfonksiyonel nesiller ve görünürde normal aile dinamikleri dissoanaliz yöntemi ile fonksiyonel 

nesillere ve fonksiyonel aile dinamiklerine kolaylıkla transforme edilebilmektedir! (Öztürk, 

2022b; 2022c). 
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                                                             ÖZET 

Yabancı dil öğretimi, teknolojinin gelişmesi ve toplumlar arasındaki iletişimin artması ile bir 

ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple yabancı dil öğretimi alanında özellikle son yıllarda çok fazla çalışma 

yapılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi de bu alanda kendine önemli bir yer edinmiştir.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde kültür aktarımı dili tam anlamıyla öğrenmek ve 

doğru bir şekilde kullanmak için çok önemlidir. Sadece dil bilgisi ya da okuma, yazma, dinleme, konuşma 

becerilerine dayanarak dil öğrenilmediği, hedef dile ait kültürel unsurların da öğrenildiği takdirde tam bir 

öğrenme sağlanacağı bilinen bir gerçektir. Her Seviyeye, öğretim amacına ve kazanımlara uygun olarak 

kullanılabilecek 10 tane masal, Alparslan Okur ile Funda Keskin’in 2013’te kullandıkları “Metinlere 

Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Ögeler” isimli ölçek ile belirlenen ana başlıklara göre incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma verileri nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi ile elde 

edilmiştir. Çalışma sonucunda masalların kültür aktarımı konusunda çok zengin bir kaynak olduğu ve Türk 

kültür unsurlarının çoğunu içerdiği görülmüştür. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde, 

ders kitaplarına destek olması amacıyla masalların kullanılmasının kültür aktarımında faydası olacağı 

sonucuna varılmıştır. Bu proje çalışması ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, özellikle kültür 

aktarımı konusunda kullanılabilecek masallar incelenmiş ve alana katkı sağlamak amacıyla önerilerde 

bulunulmuştur. Bu çalışmada Hayat Okul setinin içinde bulunan 10 adet Anadolu masalı kültür aktarımı 

açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: 

Altın Sesli Bülbül masalın da toplam 94 tane, Genç Balıkçı masalında toplam 63 tane,  Kurt ile 

Oduncu masalında 42 tane, Anka Kuşu masalında 126 tane, Sepetçi masalında 158 tane, Sihirli Ada l 

masalında 68 tane, Gül Kız masalında 80 tane, Ciğer masalında 34 tane,  Can Kız masalında 52 tane, Kedi 

ile Kaplan masalında 35 tane, kültürel ögeye rastlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kültür Aktarımı, Masal. 
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THE USE OF FAILS AS A CULTURAL TRANSFER IN 

TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS 

ABSTRACT 

 
Foreign language teaching has become a necessity with the development of technology and the 

increase in communication between societies. For this reason, a lot of work has been done in the field of 

foreign language teaching, especially in recent years. Teaching Turkish as a foreign language has also 

gained an important place in this field. 

In this study, 10 fairy tales selected from the set called Anatolian Tales of Hayat Okul Publications 

were examined in terms of cultural transfer. 

Cultural transfer in the lessons of teaching Turkish as a foreign language is very important for 

learning the language fully and using it correctly. 10 fairy tales that can be used in accordance with each 

level, teaching purpose and achievements were examined and evaluated according to the main headings 

determined on the basis of the scale named “Cultural Elements and Sub-Elements Reflected in the Texts” 

used by Alparslan Okur and Funda Keskin in 2013. 

In this study, data were collected with the document analysis method, which is one of the 

qualitative research methods. As a result of the study, it has been seen that tales are a very rich source of 

cultural transfer and contain most of the Turkish cultural elements. In addition, it has been concluded that 

the use of tales to support the textbooks in teaching Turkish as a foreign language will be beneficial in the 

transfer of culture. With this project study, tales that can be used in the field of teaching Turkish as a foreign 

language, especially about cultural transfer, were examined and suggestions were made in order to 

contribute to the field. 

 

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Cultural Transfer, Fairy Tale. 

 

 

                  GİRİŞ 

Masallar büyülü hikâyelerdir. Fantastik canavarlardan, büyücülerden, uzak diyarlardan 

ve rüyalardan bahseder. Masal dinleyen çocuk okuma alışkanlığı kazandığı gibi hayal gücü artar, 

dikkati, hafızası, dil becerileri ve kelime dağarcığı gelişir. Merakı artar, sorular sorar, mizah 

duygusu gelişir, ilişkiler güçlenir ve empati kurma yeteneği gelişir. Duygularını, deneyimlerini, 

mutluluğunu ifade etmeyi öğrenir. Problem çözme becerisi kazanır. Çocuklar masallar 

aracılığıyla kötü davranışların cezalandırıldığını ve iyi davranışların ödüllendirildiğini görür. 

Böylelikle iyi olanı ve kötü olanı anlar, doğru ve yanlış olanı fark eder ve davranışlarına bu 

doğrultuda yön verir. 

Masallar yol göstericidir. Çocukluğumuzda daha henüz okuma yazma öğrenmeden Anne 

ve babamızın bize okuduğu masallar ile uyuduk, hayal dünyasına daldık, kendimizi masal 

kahramanlarıyla özdeşleştirdik, rüyalarımızda onlar gibi güçlü, onlar gibi güzel hissettik 

kendimizi. Masallardan öğrendik büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi. Soyut olan birçok kültürel 

unsurların öğrenilmesinde masallar diğer edebi türlerde olduğu gibi hatta daha etkili bir şekilde, 

özellikle çocukluk çağında etkin bir rol oynamıştır. 
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Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde dil-kültür ilişkisi ve kültürel aktarım 

unsuru olarak masalların bu süreçteki yeri ve önemi üzerinde durulup Anadolu Masalları baz 

alınarak doküman incelemesine göre kültürel aktarım unsurları incelenmiştir. 

  PROBLEM DURUMU 

           Eğitimin en önemli görevlerinden biri, kültür aktarımını kuşaklar arasında 

sağlamaktır. Bu durum okullarda eğitim sürecinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle son 

zamanlarda artan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenme ve etkili bir şekilde 

kullanmalarını sağlamak adına milli eğitimin yürüttüğü çalışmalar bulunmaktadır. Eğitim kurumu 

olarak okulların aynı zamanda bir kültür kurumu olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla sadece 

çocukların eğitm sürecinde değil, gençlerin ve yetişkinlerin eğitim sürecinde de okullar kültür 

aktarımı konusunda köprü görevi gören ve bu aktarımı en etkili şekilde sağlayan gerçekleştiren 

bir yer olmuştur. Dolayısıyla okullarda kültür aktarımını sağlayabilmek için sadece ders kitapları 

yeterli gelmemektedir. Yapılan araştırmalar  Türkçeyi daha etkili bir şekilde öğretebilmek  için 

masallar, şarkılar, efsanelerden faydalanılması gerekliliğini ortaya koymuştur. (Boratav, 

P.N.1982) 

Kültürel unsurlar ve kültürel değerler ile anlatılmak istenen hedef dil öğretilirken o dile 

ait olan adet,gelenek,görenek,yaşam tarzları,yiyecek içecek alışkanlıkları, tarihi  gibi unsurların 

da öğretim sürecine dahil edilmesidir. Bu açıklamalardan hareketle dil öğrenme sürecinin sadece 

dilin yapısal özelliklerini bilmek değil aynı zamanda toplumun kültürel özelliklerini de bilmek ve 

bunu öğrenme sürecine dahil etmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Dil ve kültür bir bütünün ayrılmaz unsurlarıdır. Dil öğrenirken o ülkeye ait kültürel 

ögelerin öğrenilmesi ifade yeteneğini arttıracağı gibi kişinin o dile kendini daha fazla ait 

hissetmesini sağlayacaktır. Bir dil öğrenilirken o dilin bağlı olduğu topluma ait tüm unsurları ile 

birlikte öğrenilir ise, o dile olan hâkimiyet daha da artar. 

Bir dili sadece yapısal özelliklerini yani dilbilgisi kurallarını öğrenerek ve kültürü bu 

öğrenmenin dışında tutarak tam anlamıyla öğrenmek mümkün değildir. Yabancı dil öğrenenlerin, 

yabancı dil eğitimi ile uğraşan kişilerin ve dilbilimcilerin zihinlerini geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de bu ve benzeri varsayımlar ciddi meşgul etmektedir. Siyasi veya akademik hangi 

açıdan düşünülürse düşünülsün yabancı dil öğrenimine olan ilgi, Türkiye’de eğitimciler üzerinde 

önemli bir baskı meydana getirmektedir. Geçmişten günümüze dil öğretiminde kullanılan işlevsel 

dil öğretimi, iletişimsel yöntemler, dilbilgisi çeviri yöntemi vb. yöntemler yabancı dilin istenildiği 

ölçüde öğretilmesini sağlayamamıştır. Bu nedenle eğitimcilerin bazıları, bu öğretim yöntemlerine 

ek olarak dil öğrenme sürecine kültürel içerikli öğretim materyallerinin dâhil edilmesi gerektiğini 

iddia etmişlerdir.  Hangi dili öğrenilirse öğrenilsin o dile ait deyim, atasözü, mecaz, tekerleme 

gibi söz öbeklerini de öğrenilir ve böylece dilin sahip olduğu kültürel aktarım unsurları da 

kullanarak iletişime doğru ve etkili bir şekilde katılmış olunur. Dil öğrenen bireyler genel anlamda 

ben sadece dil öğreniyorum, dolayısıyla o dilin kültürünü öğrenmeme gerek yok, yaklaşımında 

olsa da dili öğrenirken kültürel ve dilsel ifadelerin öğrenilmesinden uzak duramaz. Kültürel ögeler 

gerektiği ölçüde öğretilmediğinde, öğrenci yabancı dili ancak kendi kültürel çerçevesinden 

öğrenmiş olduğu kavramları farklı semboller kullanarak ifade etmesinden başka bir şey 

olmayacaktır (Brooks,1986:123) 

Diline değer vermeyen toplumlar kültürlerini, kültürlerini korumayan toplumlar ise 

dillerini yaşatma yeteneklerini kaybederler. İnsan yaşamının temel taşı olan dil, duygu ve 

düşünceleri ifade etme ve söze dökme aracıdır. Duygular ve düşünceler dil tarafından oluşturulur 

ve kelimelerle örtülür. Toplumda kullanıldığı ve kabul edildiği ölçüde toplumun ortak değeri olur. 

Çünkü toplumsal yapının temelini oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve hayalleri, ait olduğu 

kültürel yapının bir yansımasıdır. 
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Belirtilen görüşlerden yola çıkarak, dil öğrenme sürecinde kültürel aktarıma dair yapılan 

çalışmalarda masalların edebi metin olarak dilsel ve kişisel gelişimi ne derece desteklediği 

yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Anadolu Masallarının Yabancılara Türkçe Öğretiminde 

Kültürel aktarım unsuru olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

• Anadolu masallarında kültürel unsurların yer alma durumu nedir? 

• Altın sesli bülbül masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

• Genç balıkçı masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

• Kurt ile oduncu masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Anka kuşu masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Sepetçi masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Sihirli ada masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Gül kız masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Ciğer masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Can kız masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

• Kedi ile kaplan masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretilirken ders kitaplarının dışında Türk 

halk edebiyatı unsurlarından olan Anadolu masallarının da derslerde kullanılabilmesi ve bunun 

kültür aktarımı açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Hayat Okul Anadolu Masalları 

setinden 10 tane masal seçilmiş ve incelenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Dil öğrenme sürecinde okuma, yazma, dinleme, konuşma etkinliklerine çokça yer verilir. 

Fakat öğrenilen dilin kültürel unsurlarını bilmeden o dil gerçek anlamda öğrenilmiş olmaz. O dili 

önce sevecek daha sonra da dilin tüm kültürel özellikleri ile yaşanmalı ki o dil öğrenilmiş olsun. 

Dil öğrenme sürecinde herkesin kullandığı yöntem farklıdır. Kimisi şarkılar dinler, kitaplar okur, 

filmler izler ya da o dili konuşan biri ile yazışır. Her kişiye göre yöntem farklılaşabilir. Bu çalışma 

Anadolu masallarının kültür aktarımı açısından önemini gösterdiği ve derslerde Türkçenin 

Yabancı Dil öğretimi ders kitaplarının yanında destekleyici kaynaklar olarak kullanılmasının 

Kültür aktarımında kayda değer bir yeri olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

SINIRLILIKLAR 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde kullanılabilecek 3. sınıflar için MEB 

müfredatına uygun olan Hayat Okul setinden seçilen 10 Anadolu masalı bu çalışmada Türk kültür 

ögelerini içermeleri bakımından incelenecektir 

                                                 

                                                     İKİNCİ BÖLÜM 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

DİL VE KÜLTÜR 

“Kültür” denildiğinde aklımıza  “toplum” gelir. İster yazılı ister sözlü ürünlerden 

bahsedelim mutlaka bir topluluk anlatılır. Antropolojik anlamda kültür insanların yaşam biçimi 

olarak açıklanabilir (Chastain, 1988). Başka bir deyişle kültür, kişinin var olduğu ve hayatını 

şekillendirdiği toplumda bilinçli ya da bilinçsiz şekilde benimsediği davranışlar ile hayatı nasıl 

algıladığı ve yaşadığı, var olduğu toplumda kendilerini nasıl ifade ettikleri ve bunları 

konuşmalarına nasıl yansıttıkları şeklinde ifade edilebilir.  Kültür aynı zamanda bir topluma özgü 

düşünce ve sanat eserleri ve bu toplumu algı, düşünce ve hayat bakımından diğerlerinden ayıran 

ürünler bütünü anlamına gelir. Bu bağlamda bir toplumun dini, dili, sanatı, giyim tarzı, gelenek 

görenekleri, müziği, sporu, o toplumun kültürel değerleridir. Dil de kültürün bir unsurdur ve 

sürekli değişen ve gelişen canlı bir varlık konumundadır. Toplumun sahip olduğu yaşam biçimi, 

kültürel değişimler, farklı milletlerle etkileşimleri, dini inançları, gelenek, görenek ve adetleri 

konuşulan dilin değişimi ve gelişimi üzerinde etkilidir. Dil ve Kültür bir bütünü tamamlayan iki 

unsurdur. Diline gerekli önemi vermeyen, geliştirmeyen toplumlar kültürel değerlerini 

kaybederken, kültürel değerlerini korumayan toplumlar dillerini canlı tutamaz ve gelişimini 

sağlayamazlar. İnsanların iletişim kurmasını, duygu ve düşüncelerin söz ile ifade edilmesini 

sağlayan bir araçtır dil. Toplumda kabul görmesine bağlı olarak iletişimi sağlar ve o toplumda 

herkes tarafından kabul edilen bir değere dönüşür.  Çünkü toplumu meydana getiren insanların, 

hisleri, davranışları, sözleri ait oldukları toplumun kültürünün bir sonucudur. Dil ve kültür bir 

bütündür, dil olmadan Kültür olmaz, kültür olmadan dil canlı kalamaz. Dil sayesinde kültürel 

ögeler sözlü ve yazılı olarak nesilden nesille aktarılır. 

 Toplum hayatında bu kadar aktif rol oynayan dil, kültürlerin aktarımında önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu etki yabancı dil öğretme ve öğrenme sürecinde daha çok hissedilmektedir. Dil 

ve kültür ayrılmaz bir bütün olduğu için dil öğrenirken kültüründe öğrenilmesi iletişimin daha 

etkili ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Her millet farklıdır, bu farklılıklar özellikle kültürel 

faktörlerde kendini göstermektedir. Olayların bireysel ya da toplumsal açıdan algılanışı; acı veren 

bir durumun insanlardaki etkisi, acının ve sevincin paylaşılması her toplumda farklıdır. Mesela, 

kahve kültürü: Kahve Yemen den gelmiştir ama Türk kahvesi Türk kültürünün önemli bir unsuru 

olmuştur. Güreş, horoz dövüşü, bağ bozumu, çocuk oyunları, orta oyunu, düğünler, kına 

geceleri… Bunların hepsi kültürümüze anlam katan ve kültürümüze özgü önemli unsurlardır ve 

bu özelliği ile onu diğer kültürlerden ayırır. Kültür bir sözlükle benzetilebilir. Anlamı bilinmeyen 

bir kelimenin sözlüğe bakılarak anlamının öğrenilmesi gibi bir kültürün özelliklerine bakarak bu 

yaşam biçiminin hangi millete ait olduğu anlaşılabilir. Kültürle ilgili tahminlerde bulunabiliriz. 

Kültür değişkendir. Bu yönüyle dinamiktir. Toplumun içinde yaşadığı zamanın genel durumu ve 

insanların değişen zaman şartlarına göre ihtiyaçları doğrultusunda değişen dönüşebilen bir yapıya 

sahiptir. “Kültürü değişen bir toplumun dili, düşüncesi, töresi, göreneği de değişir” (Akarsu, 

1998: 88-89). Bir kültür, bir toplumdaki insanların deneyim ve ihtiyaçlarının yanı sıra o toplumda 

meydana gelen olay, olgu ve durumların da etkisiyle değişebilir. Kültür, medeniyetlerin 

oluşmasında etkili olan önemli bir kaynaktır. Valery'ye göre, "aslanın vücudu, yediği 

hayvanlardan müteşekkildir." Medeniyetler, halkların kültürel birikimlerinin birbirini 

tamamlayan tek bir bütüne dönüşmesiyle ortaya çıkar. Kafesoğlu'na göre, "Medeniyet 

'kültür’lerden doğar" (1998,s:16). (Güvenç, 2002:97). “Uygarlık kültürlerden oluşur; kültürler 

uygarlığın parçasıdır”  “Kültür, bir milletin dinî, ahlâkî, manevî, estetik, dil, iktisat ve ilmî 

hayatının ahenkli bir bütünü iken medeniyet, bir medeniyet dairesi içindeki birçok milletin sosyal 

hayatının toplamıdır. Kültür milli bir değerdir (Gökalp, 1975: 27). Her milletin medeniyete katkı 

sağlama bağlamında insan yaşam kalitesini artıracak gelenekleri, kültürel değerleri ve teknik 

buluşları vardır. Kültür, toplumun yaşam standardını yansıtır.  

Kültürü oluşturan unsurlar şu şekilde sıralanabilir (TDK,2022). 
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Kullanılan dil 

İnanılan din 

Tarihi geçmiş 

Toplum olarak kabul görmüş değerler 

Gelenek ve görenekler 

Dini bayramlar 

Milli bayramlar 

El sanatlarımız 

Yöresel yemekler 

Halk oyunları, folklor 

Şarkılar, türküler, yöresel ezgiler 

Çocukların oynadığı oyunlar 

Yöresel kıyafetler 

Mimari eserler, camilerimiz, hanlar, hamamlar, çeşmelerimiz 

Masallar, destanlar, yöresel fıkralar 

Yöresel sporlar 

Ulusal kültür miras ve ögelerimiz ise şunlardır: Milli Bayramlarımız (30 Ağustos Zafer 

Bayramı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb.) 

İzmir Efes Antik Kenti 

Pamukkale-Hierapolis (Denizli)  

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 

Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya)  

Kekova (Antalya) 

Yemeklerimiz  

Dini Bayramlarımız 

Düğünlerimiz (TDK, 2022). 

 

   Bunlar bir toplumu toplum yapan değerlerdir. Uluslar bu kültür mirasları ile varlıklarını 

sürdürürler.  

Yukarıda yer alan unsurlar hem toplumların hem de bireylerin kültürlerini oluştururlar. 

Örneğin Karadeniz'de doğan bir çocuk Karadeniz ezgileri ile büyür, Karadeniz'de çalınan tulum 

aletini dinler, horon teper, Karadeniz’e özgü yöresel kıyafetleri giyer, Karadeniz şivesi ile 

konuşur, çayı süzmeden içer, hamsi onlar için altın gibi kıymetlidir. Bol bol hamsi yer. Ait 

olduğumuz bölgenin kültürü bireyler olarak bizleri de etkiler ve yaşantımızı şekillendirir. Türkiye 

de ki bölgeler ve ayrı ayrı şehirler düşünüldüğünde hepsine ait farklı özellikler olduğunu, orada 

doğan ve büyüyen çocukların o kültürel özelliklerle büyüdüğünü şekillendiğini görürüz. 

Bayramlarında her bölge farklı tatlı türleri ile misafirlerini ağırlar, İç Anadolu ve Marmara 

bölgelerinde misafirlere baklava ikram edilirken, Akdeniz Bölgesinde Kömbe ikram edilir. Hatay 
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denilince akla “Künefe” Gazi Antep “Baklava”, “Kahramanmaraş” ,Dondurma” Şanlı Urfa 

“Fıstık” ,Ordu “Fındık” Kayseri, “Mantı, Yağlama, Sucuk”, Trabzon “Mıhlama” Eskişehir “Çiğ 

Börek” ya da halkoyunlarını düşününce Ege, Güney Marmara İç ve Batı Anadolu deyince 

aklımıza “Zeybek” Trakya deyince “Hora” göller yöresi ve Batı Akdeniz “Teke” ,Konya Bölümü, 

Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Doğu Karadeniz deyince “Kaşık Oyunları”, Doğu ve Güney 

Doğu Bölgeleri, İç Anadolu’nun Doğusu “Halay” gelir. Bunların hepsi manevi değerlerdir ve 

kültürel aktarımı sağlayan en önemli unsurlardandır.  

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  

Yirmi birinci yüzyıla girilmesiyle birlikte gelişen teknoloji, sanayi, ticaret nedeni ile 

ülkeler arasında iletişim artmış, ticari ve ekonomik sebeplerden insanlar ülkeler arasındaki 

iletişim sorununu gidermek için yabancı dil öğrenmeye yönelmiş ve bu zamanla zorunluluk haline 

gelmiştir. 

Çince, İngilizce, İspanyolca ve Hintçenin ardından en çok konuşulan 5. dil özelliği 

taşıyan Türkçe dünyada 220 milyon civarı insan tarafından konuşulmaktadır (Balcı, 2017). 

Anadolu’nun dışında dünyanın birçok yerinde yaşayan Türk toplulukları varlığını sürdürmeye 

devam etmektedir. Kendi dillerini nesilden nesille aktaran Türkler, yabancılara da Türkçe 

öğretmiştir.  

Osmanlı Devleti döneminde Türkçe Arapça ve Farsçanın gölgesinde kalarak gelişememiş 

ve hak ettiği değeri görememiştir. Resmi dilde ve edebiyat dilinde kullanılan Türkçenin kullanımı 

halk arasında günlük dil olurken bilimde ve sanatta kullanılmadığı, bilim ve sanat dili olmadığı 

için gelişmesi mümkün olmamıştır. Bu yüzden Osmanlı döneminde yabancılara Türkçe öğretimi 

çok yoğun olmamakla birlikte özellikle devşirmelere ve bürokrasiyi temsil eden yüksek rütbeli 

devlet adamlarına Türkçe öğretilmiştir. Tanzimat dönemi ile açılan örgün eğitim kurumlarında 

Türk olmayan halk için hazırlanmış kıraat ve dil bilgisi kitapları olduğu bilinmektedir (Balcı, 

2017). 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI 

Son yıllarda yabancı dil öğretim sürecinde üzerinde en çok durulan konulardan biri 

kültürün, kültür aktarım unsurlarının dil öğretiminde ne şekilde yer alması ve bunların 

aktarılmasında kullanılacak materyallerin neler olması gerektiğidir. Burada hedeflenen kültürel 

anlamda öğrencilerin dikkatini çekmek mi,  yoksa öğrenilen dil ile doğru ve rahat bir şekilde 

iletişimi sağlamak mı olmalıdır? Şu bir gerçektir ki yabancı dil öğrenirken kültürel unsurları 

gerektiğinde öğrenebilir, gerektiğinde de hedef dilin kültürü hakkında bilgi olarak edinebilir. Bu 

bilgi aktarımı sırasında hiçbir kültürün diğerinden daha üstün veya daha kötü olarak 

algılanmaması gerektiğini, farklılıklar olabileceğini ve hedef dilde de bunun böyle olabileceği 

öğrencilere vurgulamak gerekmektedir (Rivers,1968: 271). Eğitimcilerin hedefi, öğrencilerin dili 

öğrenirken o dil ile ilgili kültürel özellikleri öğretmek ve bunları kullanabileceği iletişim 

becerilerini geliştirebileceği sözlü iletişim ortamları yaratarak öğrencinin o kültüre ait unsurlara 

karşı merak uyandırıp eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlamaktır. Straub’a göre (1999) 

eğitimcilerin kültür aktarımı sırasında akıllarında tutmaları gereken nokta öğrencilerde hedef 

kültürü öğrenmeden önce kendi kültürlerindeki kültürel aktarım unsurlarını bilmeleri ve bunu 

hedef dilin kültürel yapısıyla karşılaştırma yapacak şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Dil 

bilgisi, iletişimsel ve stratejik yeterlilik gibi hedef kültürün tanınması, yabancı dil öğrenme 

sürecinde kazanılması gereken faktörlerden bazılarıdır. Yabancı dil öğrenmek, öyle ya da böyle 

yabancı bir kültürü öğrenmek anlamına gelmektir. Kültür, yabancı dil öğretiminde, okuma, 

yazma, dinleme ve konuşmanın ötesinde edinilebilecek beşinci bir beceri değildir (Kramsch, 

1993: 1). Tersine anlamlı ve etkili bir iletişim yeterliliği için dil öğrenme sürecinin başından 
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itibaren kültürün yeri vardır. Ancak şunu bilmek gerekir: İletişimin etkili olması için anlamak, 

anlamak için de kendimizi öğrenilen dilin toplumu ve insanlarının yerine koymamız gerekir. Dil 

öğretiminde kültürel unsurlar dışlanır ve sadece dil sembolleri öğretilirse öğrenci bu sembollere 

kendine özgü anlamlar yükleyebilmektedir (Politzer, 1959, s.100-101). Kültürü dil öğrenimine 

dahil etmenin öğrencilere bazı önemli davranışlar kazandırabileceği bir gerçektir. Böylelikle 

hedef kültürün yaşam tarzı ile ilgili öğrenciler bilgi sahibi olmaktadırlar. Sosyal konum, statü ve 

cinsiyet gibi unsurların insanların davranışlarını ve konuşmalarını nasıl etkilediğini görürler ve 

öğrenilen kültürde ve kendi kültürlerinde karşılaştıkları benzer durumlara nasıl tepki verecekleri 

gibi karşılaştırmalar yapmayı öğrenirler. Yapılan karşılaştırma hedef dil ile kendi dilleri ile ilgili 

dilsel ve kültürel ilişkileri anlayabilmelerini sağlayabilmektedir. Ayrıca dil öğrenme sürecinde 

öğrencilerin ilgilerini arttırıp, empati kurmalarını sağlayarak hedef kültüre karşı merak 

uyandırılabilir. Bütün bu süreçte öncelikle kültürün dinamik yönüne dikkat çekmek 

gerekmektedir. (Lessard-Clouston,1997). Öğrencilerin hedef dile ait temel unsurları öğrenip 

bunları geliştirmeleri, öğrendikleri dildeki kültürel yeterliliği arttıracaktır. Öğrenilen dil ile 

birlikte davranış kurallarının öğrenilmesi iletişime aktif bir şekilde katılımı sağlayacaktır. Kendi 

kültürlerini ve öğrendikleri dilin kültürel özelliklerini anlayabilecek kapasiteye sahip olmaları 

açısından, her iki kültürü karşılaştırarak, kültürler arasındaki farklılıkları anlamalarının 

gelişimlerini doğru yönde etkiyeceğini unutmamak gerekir.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı en az dil bilgisi kuralları kadar 

önem taşımaktadır. Derslerde Türk kültürü ögeleri gerekli ölçüde ve seviyeye uygun şekilde 

verilmelidir. Bu tür dersler öğrencinin yaşına ve düzeyine göre farklı şekillerde yürütülebilir. 

Çocuklara veya orta seviye öğrencilere yönelik hazırlanan yabancı dil öğretiminde kullanılan 

başta milli sporlar olmak üzere milli ya da dini bayramlar, önemli günler, törenler, fıkralar, 

masallar, deyimler ve atasözleri, filmler, şarkılar vb. konuları kapsayabilir. Düzgün bir şekilde 

ele alındığında, hedef dilin kültüründe karşılaşılan benzer sorunları çözmek mümkün olacaktır. 

Yalnızca dilini öğrendikleri insanların nasıl konuştuklarını değil, aynı zamanda nasıl 

hissettiklerini, neye üzüldüklerini, nasıl yaşadıklarını ve yemek yemeyi sevdikleri için mutlu 

olduklarını da öğrenerek başlayabilirler (Peck, 1998). Her halükarda yabancı dil dersleri bir kültür 

adası haline gelmelidir (Kramsch, 1993). Öğretmenler yabancı dil öğretim sürecine başladıkları 

andan itibaren, çalışılan kültürle ilgili haritalar, posterler, resimler, tablolar, CD'ler ve gerçek 

nesnelerle diğer işitsel ve görsel materyalleri sınıfa getirirler ve bu şekilde hedef dil ve kültürün 

zihinsel temsili olan bir sınıf ortamı kurmaya çalışırlar. (Peck, 1998). Böylelikle öğrencilerin 

öğrenme sürecine girmelerini sağlarlar. Bunun yanı sıra internet, televizyon, şarkı sözü, gazete, 

film gibi materyallerin kullanımı öğrenmeyi kolaylaştırabilir ve öğrenciler hedef kültür hakkında 

bilgilendirilebilir. İlgili ülkeyi ziyaret eden öğrenciler veya ziyaretçiler getirilebilir ve hedef 

kültürle ilgili bilgi vermeleri istenebilir. AB projeleri sayesinde özellikle ilköğretim alanında 

birçok öğrenci, öğretmen ve yönetici yurt dışına seyahat ederek yaşam tarzları hakkında bilgi 

alabilmektedir. Öğrencilerin iki kültürü karşılaştırmalarına yardımcı olacak karşılaştırmalı 

projeler, öğrendikleri dil ve kendi kültürleri hakkında hem sınıf içinde hem de sınıf dışında daha 

fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak önemli etkinlikler, araştırmalar vb. grup çalışması veya 

proje çalışması olsun, bu etkinlikler öğrencilerin hedef kültürü keşfederken kendi kültürlerini 

keşfetmelerine ya da pekiştirmelerine olanak sunmaktadır. Böylelikle her iki dilde de var olan 

kültürel farklılıklar gün yüzüne çıkacak ve dil incelemelerinde bu tür ifadelerle karşılaşıldığında 

bunların hangi amaçla kullanıldığı kolaylıkla anlaşılacaktır. Kültür aktarımı için ders kitapları, 

metinlerden bu anlamda yararlanılabilir. Öğrencilerin düzeylerine ve gelişimlerine uygun 

metinler bulunabilir yada var olan metinler öğrenci düzeyine göre sadeleştirilip kullanılabilir. 

MASALLAR VE MASALLARIN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ VE 

ÖNEMİ 

 Tezel (2020) Kitabının önsözünde masal sözcüğünün kaynağından bahsetmektedir. Bu 

kelime toplumda sıkça kullanılan nasihat ve töre anlamına gelen “mesel” dir.   
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Borat’a (1995) göre masal düz yazı halinde oluşturulmuş, inançlardan bağımsız, gerçekle 

alakası olmayan ve dinleyenleri inandırma amacı gütmeyen eserlerdir” Öztin (2020). 

Yavuz (2007) masal- kültür ilişkisine şu belirlemelerle değinmektedir: “Bir sözlü halk 

edebiyatı ürünü olan masalların, çocuk eğitimindeki rolü yadsınamaz. Masallar ait oldukları 

toplumların gelenek, görenek, inançlarını; sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını yansıtan, pek çok 

motiften oluşurlar. Böyle olunca da insanın hikâyesini geçmişten geleceğe aktaran bir köprü 

görevi görmektedir. Bu köprü görevi özellikle sosyolojik ve kültürel unsurları aktarmak açısından 

çok önemlidir.  

Masallar; olayların bağlı olduğu, sanatsal metinlerdir. Masallar çoğunlukla tekerlemeler 

ile başlar. Masalda belirli bir zaman ve yer yoktur, belirsizdir. Olaylar, gerçekle ilgisi olmayan 

yerlerde geçer ve zaman belirsiz geçmiş zamandır. Olayların anlatımında öğrenilen geçmiş zaman 

ya da geniş zaman kullanılır. Devler, periler, cinler, padişahlar, prensler vb. kişiler masallarda yer 

verilen kahramanlardır. Masallar da iyiler ve kötüler arasındaki mücadele anlatılır, masallar 

iyilerin kazanması, kötülerin cezalandırılması ile biter. Masallarda sade, bir dil ve anlatım vardır. 

Anlatımda telaffuzu zor kelimelere, ayrıntılı betimlemelere yer verilmez. Masalların başında, 

ortasında ve sonunda kalıp sözler yer alır. Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik 

gibi evrensel değerler yer alır; dinî ve millî ögelere yer verilmez. Masalların söyleyeni belli 

değildir. Masallar özellikle çocuklar için eğitim amaçlı kullanılan metinler olduğundan kolay 

anlaşılır ve akıcı bir anlatımı vardır. Masallar da geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılır. Masallar 

ders verme, yaşanılanlardan ders çıkarma amacını taşır. İnsanları hor görmeden, aşağılamadan 

ders verilir. Herkes masalın sonunda bir ders çıkarmak ve bunu kendi hayatına uygulamak 

durumundadır. Kötülükler eleştirilir, iyilikler yüceltilir. Masallarda olağanüstü olaylar anlatılır, 

Örnek: Tayy-i zaman, tayy-i mekân, şekil değiştirme, canlanma, bitki veya aslan sütüyle tedavi. 

Masalın kahramanları da olağanüstü özelliklere sahiptir. Örnek; kulağını yere dayayıp istediği 

kişinin konuştuklarını duyabilmek, denizi sömürmek, uçabilmek, ağladığında gözlerinden 

inci/mercan dökmek, yürüdüğü yerde çayır çimen bitmek gibi örnekler verilebilir.  Masallarda 

kahramanların adları söylenmez. Bazı soyut kavramlar (iyi, güzel, kötü vs.) masallarda insan 

formunda karşımıza çıkabilir. Ders verme amacıyla masallarda yer verilen belli türdeki 

hayvanlara, insanlara ait özellikleri vererek kişileştirme yapılır. (kurnaz tilki, ahmak ayı gibi). 

Hayvan görünümlü cinler, periler ve büyü yapılıp bunun sonucunda hayvana dönüştürülmüş 

insanlar masallarda karşımıza çıkabilir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). Masallarda 

geçen, olağanüstü özellikleri olan  kahramanlar: Devler: Kaf Dağı’nda yaşayan devler üç veya 

yedi başlı olabilir ve tek hamlede öldürülmeleri gereklidir, yoksa ölümsüz olurlar. Devler genelde 

padişahın kızını kaçırırlar. Güçlü olmalarının yanında saftırlar fakat okuma ve yazma bilenlerine 

de rastlanır. 

Cinler ve Periler: Cinler, sessiz ve tenha yerlerde, insanı ürperten bir anda masala girerler. 

Periler masal kahramanlarına sihir yoluyla iyi veya kötü özellikler verirler. 

Cadılar: Çirkin ve arabozucudurlar. Masallarda eşyalar şekil değiştirerek insan formuna 

girebilirler. Masallar masal diyarında geçer (Hint, Yemen, Çin-Maçin, Kaf Dağı, Periler Ülkesi, 

Devler Ülkesi, yedi kat yerin altı…). Kaf Dağı herkesin gidebileceği bir yer değildir. Hz. 

Süleyman, Hz. Hamza ve Hz. Ali gibi kahramanlar Kaf Dağ’ına gidip oradaki devleri 

öldürmüşlerdir. Masallarda geçen yerler bunlarla sınırlı değildir. Dünyanın herhangi bir yerinde 

de masallar anlatılabilir. Masallarda soru-cevap, betimleme ve tekrar gibi anlatım biçimleri 

kullanılır. Masallarda dua ve beddua gerçekleşebilir. Türk masallarında herkesin ettiği dua kabul 

olmaz. Hz. Hızır, pir, derviş gibi dürüst ve doğru insanların duası kabul olur. Semboller, Türk 

masallarında önemli yer tutar. Evlenme isteği karpuz gönderilerek bildirilir. Ölüm, kanlı gömlekle 

veya kanlı bıçakla anlatılır. .3, 7 ve 40 sayıları masallarda geçen sayılardır. Bazı masal 

kahramanları sembolik karakterlerdir. Keloğlan: şans, akıl ve zekâyı Köse: hainliği, kötülüğü, En 

küçük kardeş: Zekâ, akıl, şans ve iyiliği, Büyük kardeşler: kötülük ve kıskançlığı, Üvey anne: 

kötülük ve zulmü, Yaşlı adam: yardım ve iyiliği Teyze: kötülüğü ve kıskançlığı temsil eder. 

Kahramanlar genellikle olağanüstü yardımlar alarak başarıya ulaşırlar (sihirli lamba, at, köpek, 

karınca gibi) . Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986) 
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Bütün bu özellikleri ile Masallar Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde her yaş 

grubunda materyal olarak kullanılabilir. Okuma metni olarak öğrenenlerin ilgisini çekecek 

olaylardan oluşur dolayısıyla masallar özellikle kültürel unsurların aktarımı konusunda oldukça 

zengindir. Türk gelenek ve görenekleri, yaşam biçimleri, inançları, sosyal hayat, kişiler arası 

iletişim Anadolu masallarında birçok yerde geçmektedir. Masallar ayrıca söz kalıpları, deyim ve 

atasözleri açısından çok iyi bir kaynaktır. Diliminizin güzelliğinin ve zenginliğinin kanıtı olan 

masallar gerekli düzenlemeler yapılarak her seviyede kullanılabilir. 

 Edebî türlerden masalların yaş grupları ve temel seviye dil öğretimi göz önünde 

bulundurularak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin ilgilerini arttırmak için, kültür 

aktarımında ve dil ve sözlü iletişim becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı 

düşünülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretimine verilen ilginin arttığı bu günlerde bu olgunun 

daha kolay ve etkili bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğinin bulunması ve edebi türlerden Anadolu 

masallarının kültürel aktarım unsuru olarak nasıl kullanılacağı önem arz etmektedir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi ile Hayat Okul 

Anadolu adlı setinden 10 adet Anadolu masalı Türk kültür unsurlarını içermesi bakımından 

incelenmiş ve elde edilen bulgular betimsel analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.  

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  

               Bu çalışmada elde edilen veriler, Hayat Okul Anadolu Masalları setinden 

seçilen 10adet masal incelenerek elde edilmiştir. 

Çalışmada yer alan masalların listesi ve sayfa numaraları şu şekildedir: 

Altın Sesli Bülbül (sayfa 1-64) 

Genç Balıkçı (sayfa 5-36) 

Kurt ile Oduncu (sayfa 37-64) 

Anka Kuşu ( sayfa 5-40) 

Sepetçi( sayfa 5-44) 

Gül Kız (sayfa 45-64) 

Sihirli Ada(sayfa 5-34) 

Ciğer Masalı(sayfa 35-46) 

Cankız (sayfa 47-64) 

Kedi ile Kaplan(sayfa 57-64) 
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VERİ TOPLAMA ARACI VE VERİLERİN ANALİZİ 

Alparslan Okur ile Funda Keskin’in 2013’te kullandığı “Metinlere Yansıyan Kültürel 

Öge ve Alt Ögeler” isimli ölçek bu çalışmada temel alınmıştır ve masallar 8 ana başlık altında 

incelenmiştir. Bu ölçeğe uygun toplanan verilerin kullanım oranları verilerek yorumlanmıştır.  

Bu çalışmada esas alınan ve masalları incelerken esas alınan kültürel ögelerin başlıkları 

şu şekildedir: 

Günlük Yaşam 

Kişiler Arası İlişkiler  

Edebiyat, Sanat ile Müzik 

Gelenekler - Folklor 

Değerler ve Eğitim 

Sosyal hayat 

Coğrafya- Mekân 

Farklı Kültürler (Kültürler arası etkileşim) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TABLOLAR DİZİNİ, BULGULAR 

    Araştırmanın Bu Bölümünde İncelenen Masallardan Elde Edilen Bulgulara Ve 

Bunlara Ait Yorumlara Yer Verilmiştir. 

4.1.Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

1.Altın sesli bülbül masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.1: Altın Sesli Bülbül Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  10  10,6 

Kişiler Arası İlişkiler  12  12,8 

Edebiyat, Sanat ile Müzik  23  24,5 

Gelenekler- Folklor  19  20,2 

Değerler ve Eğitim  11  11,7 

Sosyal Yaşam  -  -  

Coğrafya ve Mekân  19  20,2 

Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  94  100 

Altın Sesli Bülbül masalında toplam 94 tane kültürel öge yer almaktadır. Bu unsurlardan günlük 

yaşam %10,6, kişiler arası ilişkiler %12,8, edebiyat %24,5 ve gelenekler kültür unsuru %20,2 değerler 

ve eğitim 11,7 coğrafya ve mekân 20,2 oranında yer almaktadır. Masalda en fazla yer alan öge gelenekler 

ve folklor ile edebiyat-sanat ve müziktir. Sosyal yaşam ve farklı kültürler ögeleri hiç yer almamaktadır.  

Tablo 4.1.2: Altın Sesli Bülbül Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

ALTIN SESLİ BÜLBÜL  

Gelenekler ve Folklor Sayfa  

“Cuma günü, Cuma namazı” 6 

“nur yüzlü ihtiyar” 6 

“Allah razı olsun” 6 

“Üçkardeş” 10 

“üç yol ayrımı” 11 
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“yolculuklarının kırkıncı gününde” 12 

“Beyaz sakallı, nur yüzlü ihtiyar 14 

“Yüce Allah” 15 

“yedi canlı dev” 20 

“dokuz canlı devin anası” 21 

“yedi oğlu” 21 

“yedi kazan” 21 

“Allah yardımcınız olsun” 22 

“üç gün, üç gece” 22 

“yedi sene” 34 

“üç gün yol almak” 36 

“üç yol ağzı” 41 

“kırkıncı günün akşamı” 42 

“kırk gün yol almak” 43 

Edebiyat- Sanat ve Müzik Sayfa 

“Bir varmış bir yokmuş… 5 

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde…” 5 

“Altın sesli bülbül ” 8 

“Aklından çıkmamak” 9 

“Gözünden kaçmamak” 9 

“ısrar üstüne ısrar etmek.” 10 

“Az gitmek uz gitmek dere tepe düz gitmek…” 11 

“Can kulağı ile dinlemek.” 15 

“kederinden ölmek” 15 

“kana kana içmek” 16 

“etrafı kolaçan etmek” 16 

“Acıyla kıvranmak” 20 

“fırsattan istifade etmek’’ 20 

“kuvvetten düşürmek” 20 

“kana kana içmek’’ 21 

“dizlerinde derman kalmamak’’ 31 

“arasını açmak’’ 33 

“göz açıp kapayıncaya kadar’’ 35 

“şaşırıp kalmak’’ 39 
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“göz kulak olmak’’ 41 

“hal hatır sormak’’ 43 

“feryat etme” 48 

“sahte gözyaşları dökmek’’ 48 

Kişiler Arası İlişkiler Sayfa 

“selam verip…” 6 

“Babacığım” 10 

“Evladım” 10 

“haydi, uğurlar ola” 10 

“ merhaba delikanlı” 14 

“ey yabancı” 16 

“e yiğidim sözü mü olur” 17 

“Ey insanoğlu” 23 

“aferin sana” 23 

“elini öpmek” 36 

“Ey Dede” 41 

“güle güle gidin” 44 

Coğrafya-Mekân Sayfa 

 “Cami” 5 

“Medrese” 5 

“Aşevi” 5 

“Han” 5 

“Hamam” 5 

“Hastane” 5 

“Darülaceze” 5 

“Köprü” 5 

“Su kemerleri” 5 

“Kervansaraylar” 6 

“Minareler” 6 

“Kubbeler” 6 

“Şadırvanlar ” 6 

“Kafdağı” 14 

“Devin sarayı” 16 

“Kale” 22 
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“Çeşme başı” 36 

“Ahır” 42 

“Kuyu” 46 

Günlük Yaşam Sayfa  

“Padişah” 5 

“Taht” 5 

“Hızır” 9 

“Şehzadeler” 10 

“Hancı” 12 

“Uşak” 12 

“Koca dev anası” 21 

“Peri padişahının kızı” 28 

“Asker” 33 

“Baş vezir” 51 

Değerler ve Eğitim Sayfa 

“Hüküm” 5 

“İnsanlık” 5 

“Adalet” 5 

“Emir” 5 

“Şefkat” 5 

“Kardeşlik” 5 

“Sabır” 37 

“Doğru” 63 

“Haklı” 63 

“Yürekli” 63 

“Affetmek” 63 

Tablo 4.1.2’de görüldüğü gibi:  

Masal, edebiyat kültür ögesine ait olan uzun bir tekerleme ile başlar ve sık sık kullanılan 

‘hazırlayanlar erdi muradına darısı dinleyeceklerin, okuyacakların başına ‘tekerlemesi ile biter. 

Edebiyat Kültür Öğesi, Gelenek ve Folklor Öğesi olarak ‘CUMA GÜNÜ ve CUMA NAMAZI 

vurgusu yapılmıştır. 

Günlük Yaşam unsurunun bir başka alt öğesi olarak diyaloglarda sosyal statü belirleyen 

sözcükler; Padişah, Hızır, Şehzade, Hancı, Uşak ’vb. dire. 

‘Masallar ’da önemli bir yeri olan Kaf Dağı, mitolojide arkasında devlerin, perilerin olduğuna 

inanılan dağ, ögesine yer verilmiş. 
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Masal’da Değerler ve Kültür unsuruna şu şekilde yer verilmiştir: ’Ülke Ülke olalı böyle Padişah 

görmemiş, Taht onda, Emir onda, Hak onda, Adalet onda, İnsanlık onda imiş.’ 

Kişiler arası İlişkiler Kültür Öğesi olarak; Selamlaşma, Karşılama ifadeleri ve Davranışlarına 

ek olarak ’Selam verip elini öpmüş’, ‘Merhaba Oğlum, Yoldaşına da Merhaba ’ifadeleri Kullanılmıştır. 

Masal’da Sosyal yaşam Kültür öğesinin yasaklar alt öğesine örnek olarak: ’Güzel Kızın onlara 

yardım ettiğini Dev anlarsa, Kızı kötü şekilde cezalandırır ’diye söylemesini örnek olarak verebiliriz. 

Masal’da önemli rakamlar üzerinde durulmuş. Bu sayılar masallar, hikâyeler, efsaneler ile 

günlük hayatta karsımıza çıkar.  

Bu Masal’da Padişahın 3 oğlu, Altın Bülbülü bulmak için 3 gün yol alır,3 yol ayrımına girer,3 

yol ağzına varır, 3 gün 3 gece yol alır, Denize 3 defa vurup, Sırtını 3 defa sıvazlayarak gibi motifler 

yaygın olarak görülür. 3 Sayısının mitolojide önemli bir yere sahip olması birçok mitolojik Metin’de bu 

sayının kullanılma sıklığı ile doğru orantılıdır. 

Masal’da 7 sayısı dikkat çekmektedir. Özelikle Yaratılış destanların ’da 7 ve 9 sayısı oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır(Çoruhlu,28). Yaratılış destanlarındaki 7 oğul motifi, halk hikâyelerine de 

yansımıştır. Burada da ‘7 canlı dev,7 dev kardeş,7 oğlu var,7 kazan,7 sene’ motifleri görünmektedir. 

Ayrıca 40 sayısı bu masal da 40 gün 40 gece şenlikler ve 40.gün motifi ile yer almıştır. 

Edebiyat ögesine örnek olarak masalda deyim ve atasözleri de geçmektedir. 

Örnek: 

‘Yolunu dört gözle beklemek’ 

‘Dizlerinde derman kalmamak’ 

‘Can kulağı ile dinlemek’ 

Masal’da Gelenekler ve Folklor Kültür unsurlarını içeren örnekler yer almaktadır. Örnek: 

‘Küçük Şehzade ile Güzel Kızı Nişanlamış, çok geçmeden düğünlerini yapmış,40 gün 40 gece süren 

şenliklerle kutlanmış. 

4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

2. Genç Balıkçı  Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.2.1: Genç Balıkçı Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  14  22,3 

Kişiler Arası İlişkiler  3  4,8 

Edebiyat – Sanat ve Müzik  24  38,1 

Gelenekler ve Folklor  7  11,1 

Değerler ve Eğitim  2  3,2 

Sosyal Yaşam  4  6,3 

Coğrafya ve Mekân  9  14,3 
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Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  63  100 

 
Genç Balıkçı masalında toplam 63 tane kültürel öge yer almaktadır. Bu unsurlardan günlük 

yaşam %22,3, kişiler arası ilişkiler 4,8 edebiyat %38,1 gelenek ve folklor %11,1değerler ve eğitim 3,2 

coğrafya ve mekân 14,3 oranında bulunmaktadır. Masalda yer alan en fazla kültürel öge edebiyat sanat 

ve müzik öğesidir. Farklı Kültürler öğesine yer verilmemiştir. 

Tablo 4.2.2: Genç Balıkçı Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

GENÇ BALIKÇI  

Günlük Yaşam Sayfa 

”Hanım” 7 

“Kadıncağız” 7 

“Bey”  7 

“Ana”  10 

“Ey ahali”  14 

“Ey hanım”  17 

“Bike kız”  17 

“Genç balıkçı”  16 

“Padişah kızı”  20 

“Aşçı başı”  22 

“Nedime”  25 

“Ey sevdalı dost”  29 

“Dert ortağı”  29 

“Sevgili kızım”  30 

Kişiler Arası İlişkiler Sayfa 

“Balıkçı babada eşine; “Haklısın hanım” …demiş  7 

“Tasalanma bey” demiş. 7 

“Hanım sultanlar” 14 

Edebiyat- Sanat ve Müzik Sayfa 

“Var vara dan, sür süreden…” 5 

“Bir varmış bir yokmuş” 14 

“Duyduk duymadık demeyin” 14 

“O gün bugün derken bir gün”  13 

“Yüreğine su serpmek”  13 
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“Bir varmış bir yokmuş”  14 

“Duyduk duymadık demeyin”  14 

“Çığlığı basmak”  16 

“Utana sıkıla”  16 

“Ateş düştüğü yeri yakar”  17 

“Eli varmak”  20 

“Gün ışır ışımaz”  21 

“Yolu gözlenmek”  21 

“Utanıp sıkılmak”  21 

“Şefkatle bakmak”  22 

“Tembihte bulunmak”  22 

“Yiyip içmez oldu” 24 

“Döşeklere düşmek” 24 

“Sağa sola haber salmak” 24 

“Şakımak”  28 

“İçli mi içli”  28 

“Türkü tutturmak”  28 

“Gözü kapıda olmak”  31 

“Huzuruna çağırmak”  32  

Gelenekler ve Folklor Sayfa 

“Alın yazısı” 7 

“Tellal bir yandan davulunu gümbürdetiyor, bir yandan da şöyle   

Diyormuş”  14 

“Tellal” 14 

“Hanedanın kırkını çağırmış, kırkına birden…” 25 

“Damat” 34 

“Kırk gün kırk gece” 36 

“Düğün” 36 

Değerler ve Eğitim Sayfa 

“Bize yakınmak değil sabır düşer”  7 

“Allah yarattığı kullarının rızkını elbette verecektir”  7 

Sosyal Hayat Sayfa 

“Serpme” 11 

“Zembil”  11 
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“Saçak”  12 

“Bir kese altın”  22 

Coğrafya-Mekân Sayfa 

Çarşı  6 

Nehir kıyısı  6 

Okul  7 

Bahçe  8 

Tavan arası  11 

Dükkân  14 

Irmak kenarı  14 

Saray  20 

Mutfak  22 

 

Tablo 4.2.2’ de görüldüğü gibi:  

Genç balıkçı kitabının ilk masalı ‘Genç Oduncu ’dur. 

Masal edebiyat, sanat ve müzik kültür ögesine ait tekerleme unsuru ile başlamakta ve 

bitmektedir. Yine Edebiyat Kültür unsurlarından Deyimlerin kullanımı görülmektedir. 

Örnek: “Gözlerinin ferini yitirmek” 

“Dünyası kararmak” 

“Göz ucuyla Bakmak” 

Yine Edebiyatımızda önemli bir yeri olan, Aşk ve sevda sembolü ‘Bülbül’e şu cümlede 

rastlanmaktadır. 

“Ey Bülbül niçin inlersin, yoksa sen de benim gibi sevdamı çekersin “ Gelenekler ve Folklor 

Kültür Öğesine ait Damat edinmek, Düğün dernek gibi motifler dikkat çekmektedir. 

40 sayısının geçtiği ifadeler’40 Nedime, Kırkını çağırmış, kırkına birden…  

Sosyal hayata dair: Serpme, Zembil, Saçak, Kuşak, Döşek, Sarı lira gibi motiflere 

rastlanmaktadır. 

 Günlük Hayata dair kültürel aktarım unsuru olarak ‘Bismillah, Yüce Allah’a Şükretmek ’gibi 

örnekler verilebilir. Ayrıca günlük yaşam unsuru olarak yaşa ve karsıdaki kişinin sosyal statüsüne uygun 

olan ifadeler de şu şekilde gösterilebilir: “Kadıncağız, Delikanlı, Hanım Sultan, Ana, Bey, Padişah Kızı, 

Aşçı Başı’ 

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

3. Kurt ile Oduncu Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.3.1: Kurt ile Oduncu Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 
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Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  17  40,5 

Kişiler Arası İlişkiler  4  9,5 

Edebiyat, Sanat ile Müzik  15  35,7 

Gelenekler- Folklor  4  9,5 

Değerler ve Eğitim  1  2,4 

Sosyal Yaşam  -  - 

Coğrafya ve Mekân  1  2,4 

Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  42  100 

 
Kurt ile Oduncu masalında toplam42 tane kültürel öge bulunmaktadır. Bu unsurlardan günlük 

yaşam 40,5 kişiler arası ilişkiler %9,5, edebiyat %35,7, gelenekler %9,5 ve değerler ve eğitim %2,4, 

coğrafya ve mekân 2,4 oranında yer almaktadır. Sosyal yaşam unsuruna yer verilmezken Günlük yaşam 

masalda en fazla geçen kültür ögesidir. 

Tablo 4.3.2: Kurt ile Oduncu Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

KURT İLE ODUNCU  

Günlük Yaşam Sayfa 

“Berber”  38 

“Bel tabancası”  38 

“Kulluk sopası”  38 

“ Dere karpuzu”  38 

“Aforoz hanım”  38 

“Mücevher kutusu”  38 

“Odunculuk yapan bir adam”  38 

“Koyun”  39 

“Balta-ip”  41 

“Kör kurt”  41 

“Eşek”  41 

“Sahipsiz bir sürü”  41 

“Koca”  42 

“Kadıncağız”  42 

“Rüya” 42 
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“Bir küp altın”  42 

“Uyan hele”  45 

Kişilerarası İlişkiler  

“Hayrola efendi” diye sormuş 44 

“Sorma hanım” 44 

“Aman Allahlım” 44 

Kocasına kızarak kalkmış 46 

Edebiyat-Sanat ve Müzik Sayfa 

“Evvel zaman içinde kalbur saman içinde” 37 

“Geçinip gitmek” 38 

“Yuvarlanı vermek” 39 

“Şurdan şuraya adım atmak” 41 

“Kısmetini beklemek” 41 

“Aklını kaçırmak” 42 

“Kısmeti ayağına gelmek” 42 

“Köşesine çekilmek” 43 

“Kulak asmak"  

“Yerin kulağı vardır” 43 

“Kara kara düşünmek” 44 

“Sıçrayarak uyanmak” 45 

“Mışıl mışıl uyumak” 45 

“Kaptığı gibi dışarı çıkmak” 45 

“Gözleri fal taşı gibi açılmak” 47 

Gelenekler ve Folklor Sayfa 

“Yüce Allah 41 

“Fesubhan Allah”  42 

“Üç”  42 

“Aksakallı, nur yüzlü ihtiyar”  42 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

Şükretmek 45 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

Kavak Dağı 42 

 

Tablo 4.3.2’ de görüldüğü gibi:  
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Masal ‘Genç Balıkçı ‘adlı kitabın 37, sayfasından başlamaktadır. 

Masal edebiyat kültür ögesinin alt ögesi olan tekerlemeler yer almaktadır, Edebiyat Kültür öğesinin 

Deyim ve Atasözleri alt öğesi de masalda geçmektedir. 

Örnek: ’Geçinip gitmek’ 

Kısmeti Ayağına Gelmek 

Masal’da geçen ‘Şükretmek’ kavramı değerler ve kültür öğesine örnek olabilecek bir ifadedir. 

Masal’da Coğrafya-Mekân öğesi olarak ‘Kavak Dağı’ unsuru kullanılmıştır. 

Kişiler arası ilişkilerde ise; ’Hayrola Efendi?’ ,Sorma Hanım, Aman Allahlım ’ gibi ifadeler 

örnek olarak verilebilir. 

Masalda diğer masallarda olduğu gibi gelenekler ve folklor kültür unsurlarını içeren birçok 

örnek içermektedir. Türk geleneklerinden olan kız isteme, nişan, evlilik, kırk gece süren düğün ve 

şenlikler yer almaktadır. 

Örnek: 

“Kısmetimi arıyorum demiş.” 

“Hemen o gün vali kızıyla Ateş’i nişanlamış. Arkasından düğün hazırlıkları yapılmış. Çok 

geçmeden kırk gün kırk gece düğün yapılarak iki genci evlendirmişler.” 

Kişiler arası ilişkiler kültür unsuruna ait olan selamlaşma ifade ve davranışları, misafirlik 

kavramı ve diğer masallardan farklı olarak 4 tane Türk erkek ismi masalda geçmektedir. 

Örnek: 

“Hoş geldiniz. Buyurunuz!” 

“Acar, valiye allahaısmarladık demiş; sarayında kaldığı günden beri görmüş olduğu çok iyi 

muameleden, misafirlikten ötürü teşekkür etmiş.” 

“Bu üç delikanlıdan en büyüğünün adı Kaya, ortancasının Yalçın, en küçüğünün ise Acar 

imiş.” 

Günlük yaşam kültür ögesine örnek olarak ise sosyal statüye göre diyaloglarda yer alan 

sözcükler şu şekildedir: 

“sayın vali, padişahım” 

4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

4. Anka Kuşu Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.4.1. Anka Kuşu Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

 

 

Kültürel Ögeler  F  % 
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Günlük Yaşam  19  15,1 

Kişiler Arası İlişkiler  16  12,7 

Edebiyat, Sanat ile Müzik  36  28,6 

Gelenekler-Folklor  21  16,7 

Değerler ve Eğitim  15  11,9 

Sosyal Yaşam  8  6,3 

Coğrafya ve Mekân  11  8,7 

Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  126  100 

 
Anka Kuşu isimli masalda toplam 126 tane kültürel öge yer almaktadır. Bu unsurlardan günlük 

yaşam %15,1 kişiler arası ilişkiler %12,7 edebiyat sanat ve müzik %28,6, gelenekler %16,7, değerler ve 

eğitim %11,9 sosyal yaşam %6,3, coğrafya ve mekân %8,7 oranlarında yer almaktadır. Masalda en fazla 

edebiyat sanat ve müzik kültür ögeleri bulunmaktadır. 

Tablo 4.4.2: Anka Kuşu Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

ANKA KUŞU  

Günlük Yaşam Sayfa 

“Padişah”  5 

“Hanım” 5 

“Sultan Hanım” 6 

“Babacığım” 9 

“Kervan düzmek” 9 

“Ey insanoğlu” 13 

“Hizmetçi” 17 

“Yakışıklı bir delikanlı” 20 

“Padişahın oğlu” 20 

“Periler” 20 

“Delikanlı” 20 

“Küçük kız” 22 

“Akşam yemeği” 22 

“Kızcağız” 28 

“Hekim” 28 

“Kocam” 30 
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“Sevgili eşi” 30 

“Birkaç hizmetçi” 34 

“İkramda bulunmak” 39 

Kişilerarası İlişkiler  Sayfa 

“Küçük kızın yüzünü okşayarak…” 8 

“Teşekkür ederim kızım” 8 

“Küçük kız babasına sarılıp “Peki” demekle yetinmiş” 8 

“Babacığım” 9 

“Sorup soruşturmak” 11 

“Padişahım çok yaşa” 18 

“Merhaba, sakın korkma! Demiş” 20 

“Oturup birbirleriyle konuşmaya başlamışlar” 20 

“Padişahla konuşup izin alalım” demiş” 22 

“Ah sevgili eşim” 24 

“Ah size söyleyememiştim” 25 

“Ah nedir bu başımıza gelenler” 25 

“Lütfen söyleyiniz” 28 

“Homurdanmak” 33 

“Şehzadenin annesi karşılamış ellerinden tutup,  

“Hoş geldiniz, sizi Allah gönderdi” demiş 37 

“Sevinçle karşılamak” 39 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Sağlıcakla gidip gelmek” 6 

“Baş başa vermek” 8 

“Düşünüp taşınmak” 8 

“Mektup yazmak” 9 

“Akıl sır erdirememek” 10 

“Sağ salim” 10 

“Az gitmek uz gitmek” 10 

“Kana kana içmek” 10 

“Huzurla dolmak” 10 

“Tuhafına gitmek” 11 

“Mükâfat vadetmek” 11 

“Yelken açmak” 11 
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“Çaresiz kalmak” 12 

“Bitkin düşmek” 12 

“Yalvarıp yakarmak” 12 

“Küçük dilini yutmak” 13 

“Öylece kalakalmak” 13 

“Ne halleri varsa görsün” 16 

“Neşe kaynağı” 16 

“Tembih etmek” 17 

“Dört gözle beklemek” 19 

“İnsan kılığına girmek” 20 

“Katıla katıla ağlamak” 25 

“Gözyaşlarına boğulmak” 26 

“Üzüntüden kahrolmak” 26 

“Hasta olup yatağa düşmek” 26 

“Yüz çevirmek” 28 

“Seferber etmek” 28 

“Kurda kuşa yem olmak” 30 

“Homurtulu sesler duymak” 31 

“Sözlerine kulak vermek” 32 

“Kulaklarına inanamamak” 33 

“Sevinç gözyaşları dökmek” 33 

“Kalbi küt küt atmak” 36 

“İğne ipliğe dönmek” 37 

“Sevince boğulmak” 39 

Gelenekler ve Folklor  Sayfa 

“Üç kızı” 5 

“Anka kuşu” 9 

“Allah Allah” 10 

“Yedi kere tavaf etmek”  

“La ilahe illallah, tövbe estağfurullah!” 10 

“Yüce Allahlım” 10 

“Zem zem suyu” 10 

“Üçüncü gün 12 

“Bir, iki derken üç gün beklemişler” 12 
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“Bir dudağı yerde, bir dudağı yerde bildiğin” 13 

“Deniz cini” 13 

“Peri kızı” 13 

“Kırk yıldır” 17 

“Gelin elbisesi 18 

“Aradan üç gün geçmiş”  

“Kına yakmak” 19 

“Gelinlik giymek” 19 

“Nikâh kıymak” 22 

“Düğün dernek” 39 

“Kırk günün sonunda şehzade padişahtan izin istemiş” 39 

“Kırk gün davullar zurnalar çalmış” 39 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

“Cezalandırmak” 9 

“Beddua” 10 

“Günah işlemek” 10 

“Derin bir acıyla ellerini açmak” 12 

“Kendi rızanla” 17 

“Sevgi köprüleri” 22 

“Bağlanmak” 22 

“Bela açmak” 22 

“Bahtiyar olun 23 

“Kötülüğü istemek” 26 

“İyilikleri karşısında teşekkür etmek” 36 

“Sevgi ve şükranlarını sunmak” 38 

“Fedakârlık” 38 

“Açların, susuzlarında yüzü güldürülmüş” 39 

“Af dilemek” 39 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“Altın bilezik” 6 

“Altın kemer” 6 

“Gergef” 15 

“Pırlanta yüzük” 16 

“Pamuk” 23 
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“Demir asa” 25 

“Demir çarık” 25 

“Mektup” 28 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

“Hicaz” 6 

“Mekke” 6 

“Kâbe” 6 

“Denizde yolculuk” 10 

“Mukaddes şehir” 10 

“Bir şehrin koyuna gemiyi demirlemişler” 10 

“Küçük köşk” 15 

“Hamam” 17 

“Akyurt ülkesi” 20 

“Koca bir mağara ağzı” 32 

“Dağı aşınca karşına geniş bir düzlük çıkacak…” 34 

 

Tablo 4.4.2’ de görüldüğü gibi:  

Masal, edebiyat kültür unsuruna ait olan tekerleme ile başlamakta ve tekerleme ile bitmektedir. 

Sosyal yaşam öğesinin yasaklar alt öğesine örnek olarak: “Büyük kızlar zaman zaman küçük 

kardeşlerini babalarından kıskanırlarmış” cümlesi verilebilir.  

Kişiler arası iletişim Padişah ve küçük kızı arasında geçen şu diyalog ile örneklendirilebilir: 

“küçük kız babasına sarılıp, hayır babacığım, siz sağ salim dönün bana o yeter demiş.” 

Değerler eğitim unsurlarından alt unsur olarak kıskançlık motifinin geçtiği şu cümleyle 

örneklendirebiliriz. “Padişahın iki büyük kızı küçük kız kardeşlerini kıskanırlar ve onun ağzından 

babalarına bir mektup yazarlar” ve ayrıca beddua içeren cümlelerde dikkat çekmektedir. 

Örnek: “Eğer bana bu kuşu getirmezseniz bindiğiniz gemi sularda çalkalansın, arkanızda şafak 

önünüzde zifiri karanlık olsun” 

Masalda kutsal mekân adlarına yer verilmiştir. 

Örnek: “Hicaz, Mekke, Kâbe” 

Bilindiği üzere Anka kuşu mitolojik bir kuştur. Diğer isimleri: Phoenix, Sinurg, Kaknus olarak 

bilinmektedir. Tekrar doğuşu ve dirilişi sembolize eder. Gözyaşlarının şifalı olması ve küllerinden 

yeniden dirilmesi özelliği ile masalda Padişahın küçük kızı babasını doğru söylediğine inandıramayıp, 

ablalarının ona oynadıkları oyunlardan zarar gördüğü halde, kurtulması ve masalın sonunda mutlu 

olması ile bu yönü Anka Kuşuna benzetilebilir.  

Kişiler arası iletişim kültür unsuru olarak selamlaşma, teşekkür etme ifade ve davranışları yer 

almaktadır: 
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Örnek: 

“Merhaba! Sakın korkma demiş.” 

“Teşekkür ederim kızım .” 

Masalda gelenekler ve folklor kültür unsurlarına dâhil olan nikâh kıymak, gelinlik giymek, kına 

yakmak gibi düğün gibi Türk gelenekleri yer almaktadır. 

Örnek: 

“Padişahla konuşup iznini alalım ve nikâhımızı kıydıralım” demiş. 

Masalda sosyal yaşam kültür unsuruna ait olan moda kavramına ait birkaç örnek de yer almaktadır. 

Örnek: 

“altın bilezik, altın kemer, pırlanta yüzük.” 

4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

5. Sepetçi Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.4.1: Sepetçi Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  33  20,9 

Kişiler Arası İlişkiler  11  7 

Edebiyat, Sanat ile Müzik  41  25,9 

Gelenekler-Folklor  16  10,1 

Değerler ve Eğitim  23  14,6 

Sosyal Yaşam  24  15,2 

Coğrafya ve Mekân  10  6,3 

Farklı Kültürler  -  -  

TOPLAM  158  100 

 
Sepetçi isimli masalda toplam 158 tane kültürel öge bulunmaktadır. Bu unsurlardan günlük 

yaşam %20,9, gelenekler %10,1, kişiler arası iletişim %7, edebiyat %25,9 oranında yer almaktadır. 

Değerler ve eğitim %14,6 iken sosyal yaşam kültür unsuru %15,2, coğrafya ve mekân öğesi % 6,3 

oranında bulunmaktadır. En fazla yer alan öğeler edebiyat sanat ve müzik ve günlük yaşam olarak 

görülürken, farklı kültürler ögeleri hiç yer almamaktadır.  

Tablo 4.5.2: Sepetçi  Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 
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SEPETÇİ  

Günlük Yaşam  Sayfa 

“Hanım”  5 

“Sepetçi”  5 

“Aman Allahlım!”  7 

“Huysuz bir kadın”  7 

“Eşim”  8 

“Han Sahibi”  10 

“Ey yolcu!”  10 

“Adam”  13 

“Kapı komşusu”  13 

“Aman Allahlım”  14 

“Cin bacak”  14 

“Haylaz çocuk”  14 

“Şu işe bak!”  16 

“Haydi hayırlısı”  16 

“Çoluk çocuk”  17 

“İkram”  17 

“Çocukluk arkadaşı”  17 

“Allah ondan razı olsun”  23 

“Padişah”  24 

“Öfkelenme birader “demiş  24 

“Vezir”  26 

“Konuk”  30 

“Sultan kız”  31 

“Halk”  31 

“Metelik”  33 

“Madrabaz”  33 

“Eski eş”  34 

“Adını sanını değiştir”  34 

“Sevgili eşiyle vedalaşıp düşmüş yollara”  35 

“Sevgili, fedakâr eşi”  35 

“Mektup”  41 

“Ulak”  41 
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“İnsan kılığındaki cin”  41 

Kişilerarası İlişkiler  Sayfa 

“Kes, kes artık!” diye bağırmış  7 

“Dua et ki, Allah’ın bir kuluyum, insan dostuyum”  7 

“Haydi, öyleyse tut elimden demiş”  8 

“Karşılayıp içeri buyur etmişler”  10 

“İster inan, ister inanma, söylediklerim doğrudur demiş”  13 

“Sizin memlekette bir ahbabım var, onu tanır mısın? Diye sormuş” 13 

“İçeri girince selam ver”  17 

“Yahu! Bu işin sonu ne olacak?”  24 

“Öfkeyle bağırmak”  26 

“Akılsız herif! Söylediklerimi hiç anlamamışsın”  26 

“Sevgili eşim”  34 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Elinde avucunda ne varsa verirmiş”  5 

“Azla yetinmek”  5 

“Kavgaya tutuşmak”  6 

“Canına tak etmek”  6 

“Kendini dağlara vurmak”  6 

“İn cin top oynamak”  6 

“İçi geçmek”  6 

“Sızlanıp durmak”  7 

“Rahatını kaçırmak”  7 

“Korkudan yüzü sararıp solmuş”  7 

“Acısı yüzünden okunmak”  8 

“Kulaklarına inanamamak”  14 

“Kısmetini aramak”  16 

“Helali hoş olmak”  17 

“Kelli felli”  18 

“Saçıp savurmak”  20 

“Boş çevirmemek”  20 

“Hayretler içinde kalmak”  20 

“Derken, günler birbirini kovalamaya başlamış”  23 

“Gözleri yolda kalmak”  23 
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“Bol keseden dağıtmak”  24 

“İşin iç yüzünü öğrenmek”  24 

“Olanı biteni anlatmak”  26 

“Borca girmek”  30 

“Ne gelen var ne giden”  33 

“Tamtakır kuru bakır”  33 

“Tembih etmek”  33 

“El âleme rezil olmak”  34 

“Bir araya gelmek”  35 

“Hak vermek”  35 

“El ayak çekilmek”  35 

“Aklını başına toplamak”  35 

“Az gitmiş, uz gitmiş…”  35 

“Dileği olmak…”.  36 

“Gözleri kamaşmak”  38 

“Kendinden geçecek gibi olmak”  38 

“Halk sokaklardan sel gibi akmaya başlamış”  42 

“Kuşluk vakti”  42 

“Akla hayale gelmeyecek hediyeler dağıtmış”  43 

“Fani dünya”  44 

“Göçüp gitmek”  44 

Gelenekler ve Folklor Sayfa 

“Evli”  5 

“Dünya evine girmek”  5 

“Karısını boşayıp…”  6 

“İri yarı bir cin”  7 

“Üç yıldır yollardasın”  11 

“Üç senelik yol” 11 

“Üç oğlu vardı…”  13 

“Kırk yıllık tüccar gibi konuşmaya başlamış”  20 

“Kızımla da evlendirebilirim onu…”.  30 

“Nikâh “  31 

“Düğün, dernek”  31 

“Dua etmek” 32 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

819 

 

“Buraya gelen üçüncü kişisin”  39 

“Padişahın damadı…”  42 

“Halay çekmek”  42 

“Dualarla karşılamak ve uğurlamak”  43 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

“Kanaatkâr”  5 

“Teşekkür etmek”  5 

“Yardım etmek”  5 

“Şükretmek”  5 

“Sabır”  5 

“Bağışlamak”  8 

“Kötü niyetli insanlar”  12 

“Kötü bir suç işlemek”  14 

“Bu cömert davranışı karşısında…”  17 

“Onlara tüccar olduğumu söylersem yalan söylemiş olmaz mıyım?”  18 

“Sahtekârca”  20 

“Bencil olmak”  20 

“Cömert”  20 

“İyi söz”  22 

“Kimseyi boş çevirmem verdikçe o altınların artacağını düşünürüm”  22 

“Düzenbaz”  24 

“Açgözlü ve para canlısı bir adammış”  26 

“Paraların kefili benim”  28 

“Bela okumak”  32 

“Doğruyu söylemezsen ölümün seni bulmasından korkarım”  34 

“Borcunu ödemek”  43 

“Adaletli…”  44 

“Dirlik, düzenliğe kavuşturmuş ülkesini.”  44 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“Ocaktan maşayı bile kapmış…”  6 

“Bin altın”  16 

“At”  16 

“Tüccar”  17 

“Tacir”  17 
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“Kervan”  17 

“Birkaç kuruş”  17 

“Zengin”  17 

“Kumaş”  19 

“Koku”  19 

“Kap kacak”  19 

“Dilenci”  20 

“Yoksul”  22 

“Mücevher”  23 

“Fukara”  26 

“Madrabaz”  27 

“Bin altın değerinde inci”  28 

“Elmas”  28 

“Halılar”  36 

“İpekliler”  36 

“Atlaslar”  36 

“Yığın yığın altın”  38 

“Sandık”  39 

“Deve”  39 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

“Gökyüzüne doğru havalanmak”  8 

“Dağ yamacı”  10 

“Dağ eteklerinde sis varmış”  10 

“Yavaş yavaş yamaçtan aşağıya inişe geçmiş”  10 

“Bir kasabada olmalı bu” demiş.  10 

“Han”  10 

“Kahvehane”  17 

“Konak”  30 

“Büyük bir taşın üstüne oturmuş”  35 

“Kuyu”  36 

Tablo 4.5.2’de görüldüğü gibi:  

Masal bir varmış, bir yokmuş, “Allah’ın kulları pek çokmuş tekerlemesi ile başlayıp, onlar ermiş 

muradına bizde erelim. Bizde erelim ki bizim ülkemiz de huzurlu, bizim ülkemizde mutlu olsun” 

tekerlemesi ile bitmektedir. 
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Eşi ile arası kötü ola bir adamın, eşi ile yaşadığı tartışma sonucu, başından geçen olayları 

anlatırken “canına tak etmek kavgaya tutuşmak acısı yüzünden okunmak”  kültürel aktarım 

unsurlarından atasözleri ve deyimlere çokça yer verildiği görülmektedir. 

Bu masalda Değerler Eğitimi, Edebiyat-Sanat-ögelerine ve diğer masallardan farklı olarak 

Coğrafya ve mekân öğelerine çokça yer verilmektedir. 

“kanaatkâr” 

“yardım etmek” 

“şükretmek” 

“in cin top oynamak” 

“kendini dağlara vurmak” 

“kulaklarına inanamamak” 

“gökyüzüne doğru havalan” 

“dağ yamacı” 

“bir kasaba olmalı bu” demiş” 

“konak" 

Gelenek ve folklor öğesi olarak “üç” sayısının kullanıldığı örnekler şu şekildedir. 

Örnek:  

”üç yıldır yollardasın” 

“üç senelik yol” 

“üç oğlu vardı”  

 

Türk kültüründe önemli bir yeri olan “kahvehane” motifi kullanılmaktadır. Sepetçinin bir 

kahvehaneye giderek, orada oturan insanlara kendisini zengin gibi göstermesi ve insanları buna 

inandırması anlatılmaktadır. 

Sosyal hayat unsurlarına da yer verilen masalda “Tacir, Kervan, Tüccar, kap kacak, dilenci” gibi 

öğelerin kullanımı göze çarpmaktadır. 

Aynı zamanda zıt anlamlı ve eş anlamlı öğelerin kullanımına rastlanmaktadır. 

Örnek:  

“Fakir= Fukara  

Kanaatkâr = Azla yetinen 
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Evli= Boşanmış 

Zengin= Fakir  

Masalda Sosyal Hayat kültürel aktarım unsuru olarak, Türk kültüründe yol üzerinde veya 

kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan, sosyal ve ticari hayatın önemli merkezleri arasında 

bulunan “Han” öğesine yer verilmiştir. 

Gelenekler ve folklor öğelerine masalda şu örneklerle yer verildiği görülmektedir. 

Örnek:  

“dualarla karşılamak ve uğurlamak”  

“nikâh” 

“Düğün, dernek” 

“halay çekmek” 

Masalda Atasözleri ve Değimlere de sıklıkla yer verildiği görülmektedir. 

Örnek:  

“Akla hayale gelmeyecek hediyeler dağıtmış” 

“Halk sokaklara sel gibi akmaya başlamış” 

“Derken günler birbirini kovalamaya başlamış” 

 

Masalda günlük yaşam kültürel aktarım unsurlarının kullanımı ise şu şekilde örneklendirilebilir. 

“Padişah” 

“Vezir” 

“Sultan Kız” 

“Eski eş” 

“Şehir Halkı” 

4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

6. Sihirli Ada Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.5.1: Sihirli Ada Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Hayat  15  22 
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Kişiler Arası İlişki  7  10,3 

Edebiyat, Sanat ile Müzik  18  26,5 

Gelenekler ve Folklor  10  14,7 

Değerler ve Eğitim  1  1,5 

Sosyal Yaşam  6  8,8 

Coğrafya ve Mekân  11  16,2 

Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  68  100 

 
Sihirli Ada isimli masalda 68 tane kültürel öge bulunmaktadır. Bu unsurlardan günlük hayat 22, 

kişiler arası ilişki %10,3, edebiyat %26,5 oranında yer almaktadır. Gelenekler kültür ögesi %14,7, 

değerler ve eğitim %1,5, sosyal yaşam %8,8, coğrafya ve mekân %16,2, farklı kültürlere masalda yer 

verilmemiştir. Edebiyat-sanat ve müzik kültür ögesi masalda en fazla geçen kültür ögesidir. 

Tablo 4.6.2: Sihirli Ada Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

SİHİRLİ ADA  

Günlük Yaşam  Sayfa 

“Yüce Allah’ın kulu”  5 

“Yaymacı”  5 

“Zengin”  5 

“Polat adlı oğlu”  5 

“Hekim”  6 

“Akıl hocaları”  7 

“El âlem”  9 

“Delikanlı”  9 

“Tacir”  10 

“Derviş”  16 

“Yaşlı adam”  21 

“Koca kuş”  21 

“Dalkavuk”  23 

“Sebile, haydi kızım.”  24 

“Çirkin mi çirkin bir cadı”  29 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“İp”  8 
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“Beygir”  10 

“Kayık”  14 

“Bazı ağaçların meyveleri”  16 

“Bazı bitkilerin kökleri”  16 

“Göz otu çiçeği”  17 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Koca dünya.”  5 

“Sağlıktır her işin başı”  5 

“Sağlıktan büyük zenginlik yok”  6 

“Fani dünyadan göçüp gitmek”  6 

“Ölenle ölünmez”  6 

“İnsan içine çıkmak”  6 

“Aklını başına devşirmek”  7 

“El uzatmak”  7 

“Maskara olmak”  9 

“Azıcık aşım, kaygısız başım”  9 

“Avazı çıktığı kadar bağırmak”  16 

“Göz atmak”  18 

“Kulak vermek”  20 

“Tılsımlı olmak”  20 

“Helal süt emmiş bir insanoğlu”  21 

“Dilerse el getirir, sel getirir, yel getirir”  24 

“Kulak vermek”  31 

“İçi cız etmek”  32 

“Birbirlerine gönül vermek”  32 

Kişilerarası İlişkiler   

“Ne demek efendim elbette.  10 

“Daha ne kadar bekleyeceğiz baba!  21 

“içeri girebilir miyim?”  22 

“Kimsin? İn misin? Cin misin?  22 

“Hoş geldin”  22 

“Haydi, beni takip edin demiş…”  29 

“Pek ala”  32 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 
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“Pazar yeri “  5 

“Çarşı”  8 

“Kuytu bir köşe “  8 

“Büyük bir şehir”  9 

“Deniz kenarı”  10 

“Uzaktan zar zor seçilen bir ada”  12 

“Tepenin zirvesi”  12 

“Tepenin yamacı”  13 

“Kavuk”  16 

“Dehliz”  17 

“Bahçeler içinde saklı bir köşk”  17 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

“Sabırlı olmak”  12 

Gelenekler ve Folklor  

“Eceli gelmek”  6 

“Ölüm hak, miras helal”  17 

“Yedi gün yedi gece”  10 

“Rüya”  12 

“Dua etmek”  21 

“Miras”  23 

“Nişanlanmak”  32 

“Nikâh”  33 

“Düğün”  33 

“Dünya evi”  33  

Tablo 4.6.2’ de görüldüğü gibi:  

Masal bir varmış bir yokmuş tekerlemesi ile başlayıp, babasını kaybeden yetim kalan, bu 

masaldaki kahramanı da içine alarak, tüm yetim çocukları kastederek “Onlar ermiş muradına, darısı 

yetim kalmış çocukların başına” ile bitmektedir. 

 

Etrafında kendisini yönlendirecek dürüst insanlar olmayınca, babasından kalan mirasın hepsini 

yiyip bitiren, para kazanmak için hangi iş olursa olsun yapmaya hazır “Polat’ın” serüvenini anlatırken, 

Türk Kültüründe, hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olan rüya kavramı üzerinde 

durulmuştur. Bunun yanı sıra,  İslamiyet’te Peygamberlere rüyaları aracılığı ile vahiyler iletildiği, 

Osmanlı Devletinin kuruluş hikâyesinin bir Rüya sonucunda gerçekleştiği, rüyalara yüklenen anlamın 

ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
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Toplumsal gelenekler, folklor unsurlarının yasaklı alt öğesine ait olan “ölüm hak miras helal” 

“eceli gelmek” gibi motiflerin olduğu görülmektedir. 

 
Mitolojide önemli sayılardan “yedi” rakamının masalda geçtiği görülmektedir. 

Örnek:  

“Yedi gün yedi gece” 

“Sebile yedi yaşlarında iken” 

Coğrafya ve Mekân öğeleri ise “Pazar yeri”  

“ kuytu bir köşe” 

“ büyük bir şehir" 

“deniz kenarı” şeklindedir. 

    
Masalda sosyal hayat unsurlarına ait “ip, beygir, kayık” gibi motiflere yer verilmektedir. 

Günlük Hayat Kültürel aktarım unsurlarında dikkat çeken bir söylem bulunmaktadır Benzetmelerin 

sıkça kullanıldığı masallarda gördüğü kızın güzelliğini anlatmak için şu benzetmeyi kullanmıştır.  

“Yüzü, ayın on dördü gibi parlayan güzel bir kız” 

 
Kişiler arası iletişim kültür ögesinin bir diğer alt başlığı olan selamlaşma ifadeleri ve 

davranışları kültür ögesine örnek olarak ise el öpmek, gelen kişiye “hoş geldiniz” demek gibi ifadeler 

yer almaktadır. 

 
Masalda yer alan gelenekler ve folklor kültür ögelerine ait verilebilecek örnekler evlilik 

gelenekleri ile ilgilidir. Padişahın çocukları için yeniden evlenmesi, kırk gün boyunca devam eden bir 

düğün yapılması bu örneklerden bazılarıdır. 

 

Bu masalda değerler kültür ögesine örnek olarak ise güzel ahlaklı, iyi yürekli olan padişahın 

küçük kızının çevresindeki herkes tarafından takdir edilmesi verilebilir. Bunun yanı sıra padişahın üç 

çocuğuna da eşit davranmaya çalışması, onları birbirinden ayırmaması da değer kültür ögesine güzel 

bir örnektir. Masalın sonunda kıskanç iki kız kardeşin yüzlerine çarpan kaval ile daha da 

çirkinleşmeleri sonucunda sarayı terk etmek zorunda kalmaları ve kötü davranışlarının cezasını bu 

şekilde çekmeleri verilmek istenen değer yargıları arasında yer almaktadır. 

Masalda farklı kültürler kültür ögesine ait bir örnek yer almaktadır. Padişah, bir Hint düğününe 

davet edilmiş ve uzun bir yolculuk yaparak oraya gitmiştir. 

 

Coğrafya ve mekân kültür ögesine örnek olarak masalda birkaç kez “Hindistan” geçmektedir.  

 

Sosyal yaşam kültür unsurunun alt başlığı olan moda unsuruna ait verilebilecek bir örnek 

olarak büyük kız kardeş babasının kendisine getirdiği Hint kumaşından kendine hoş bir kıyafet 

diktirmiştir 

 

4.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

1.Gül Kız Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 
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Tablo 4.6.1: Gül Kız Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  16  20 

Kişiler Arası İlişkiler  3  3,8 

Edebiyat – Sanat ve Müzik  12  15 

Gelenekler ve Folklor  21  26,2 

Değerler ve Eğitim  21  26,2 

Sosyal Yaşam  6  7,5 

Coğrafya ve Mekân  1  1,3 

Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  80  100 

 
Gül Kız adlı masalda 80 tane kültürel öge yer almaktadır. Bu unsurlardan günlük yaşam %20, 

kişiler arası ilişki %38 oranındadır. Gelenekler kültür ögesi %26,2, değerler ve eğitim %26,2, sosyal 

yaşam %7,5 oranında yer almaktadır. Edebiyat kültür unsuru %15 oranında bulunurken coğrafya ve 

mekân %1,3 ve farklı kültürler ögesine masalda yer verilmemiştir. Masalda en fazla yer alan kültürel 

öge gelenekler ve folklor ve değerler ve eğitimdir. En az yer alan ögeler coğrafya ve mekân ile kişiler 

arası ilişkilerdir. 

Tablo 4.7.2: Gül Kız Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

GÜL KIZ  

Günlük Yaşam   

“Güzel mi güzel bir kız “  46 

“Gül kız”  46 

“Konu, komşu”  48 

“Kocası”  48 

“Adamcağız”  49 

“Aş pişirmek”  49 

“Çamaşır yıkamak”  49 

“Sökük dikmek”  49 

“Süpürge tutmak”  49 

“Zavallı adam”  50 

“Derken bir gün…”  51 

“Ey hanım!”  51 

“A benim güzel kızım, yüreği yanık kızım.”  51 
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“Ey Allahlım.”  51 

“Sofrayı donatmak”  55 

“Ey benim güzel eşim”  56 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Derelerden gelen sel gibi, tepelerden gelen yel gibi.”  45 

“Bir varmış bir yokmuş.”  46 

“Has olsun, makbul olsun.”.  46 

“Gül gibi al yanaklı…”  46 

“Neye uğradığını şaşırmış”  48 

“Dünya başına yıkılmış”  48 

“İnledikçe inlemiş.”  48 

“Feryadı yeri göğü tutmuş”.  48 

“Sabrını vermek”  48 

“Yüreği neredeyse yanıp kül olacakmış”  48 

“Şanslı olmak”  48 

“Tavuğuna kış demek”  49 

Gelenekler ve Folklor Sayfa 

“Konup göçerek”  45 

“Kırk kişi ile ahbap oldum”  45 

“Baktım ki kırk kız oturmuş”  45 

“Gel sana bir kız vereyim”  46 

“Yüce Allah’ın kulu pek çokmuş”  46 

“Ecel gelip kapıya dayanmış”  48 

“Ecel gömleği”  48 

“Bizleri yaratan yüce Allah”  48 

“Yüce Allah nelere kadir değil ki”  48 

“Konu komşu araya girip bağlamışlar başını”  48 

“Allah sabır versin”  49 

“Yumurtayı tutsa sarısı, testiyi tutsa kulpu elinde kalmak”  50 

 “Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor”  51 

“Pişir de, yiyelim, döşe de yatalım”  51 

“Dünyası kararmak”  51 

“Yüreği yanmak”  51 

“Ne haldir bu hal? Ne pekmez oldu ne bal?”  51 
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“Bitkin düşmek”  51 

“İşleyen demir ışıldar”  51 

“Şaşırıp kalmak”  51 

“Kulakları çınlamak”  51 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“Merdiven”  45 

“Perde”  45 

“Nişan”  48 

“Düğün-dernek”  48 

“Telli duvaklı gelin”  48 

“Önlük”  55 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

“Muhtaç olmadan yaşamak”  46 

“Mutlu bir aile”  46 

“Saf ve temiz kalpli bir adammış”  48 

“Gece gündüz çalışır, haram lokmadan kaçınır, alnının teriyle   

Kazanmaya çalışırmış.”  49 

“El bebek, gül bebek büyütülmek”  49 

“Aklayıp paklamak”  49 

“El etek çekmek”  49 

“Ne yapacağını bilememek”  50 

“Sabrı tükenmek”  50 

“Yüzünü buruşturmak”  50 

“İma etmek”  50 

“Saf olmak”  50 

“Yüz buruşturmak”  50 

“Kaş çatmak”  50 

“Elinden hiçbir şey gelmemek”  50 

“Evin huzuru kaçmasın diye de ses çıkarmazmış”  50 

“Hz. Eyüp sabrı”  50 

“İnanmak”  51 

“Güvenmek”  51 

“Yardım etmek”  51 

“Sağ olasın”  56 
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“Esenlik bulasın”  56 

Kişilerarası İlişkiler   

“Hey oğlan, behey oğlan”  45 

“Sakın, olmaz olmaz demeyin”  46 

“Haydi, Allah selamet versin demiş…”  54 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

Kahvehane  52 

 

Tablo 4.7.2’de görüldüğü gibi:  

Masal “Derelerden gelen sel gibi, tepelerden gelen yel gibi” tekerlemesi ile başlayıp yine 

tekerleme ile bitmektedir. 

Edebiyat, Sanat unsuru olarak “neye uğradığını şaşırmak, Dünya başına yıkılmış” gibi deyimleri 

örnek verebilir, kız isteme merasimlerinden; kız vermek, nişan, düğün, telli duvaklı gelin gibi kültürel 

unsurları örnek gösterebiliriz. Bunun yanında ölüm temasını veren “Ecel gömleği, ecel geldi kapıyı 

çaldı” gibi unsurlar da masal içinde yer alan Gelenek folklor öğesine ait olarak örnek verilebilir. 

Kişiler arası iletişim unsurları olarak “be hey Oğlan” , “haydi Allah selamet versin” gibi 

ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. 

Günlük yaşam kültürel aktarım unsurlarına da örnek olarak “süpürge tutmak, çamaşır yıkamak,” 

sökük dikmek ” verilebilir. 

Alparslan Okur ile Funda Keskin’in kullandığı “Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt 

Ögeler” isimli ölçek bu çalışmada temel alınmış ve masallar 8 ana başlık altında incelenmiştir. (bkz. Ek 

1) 

4.8.1. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

1.Ciğer Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir? 

Tablo 4.7.1: Ciğer Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  10  29,4 

Kişiler Arası İlişkiler  1  2,9 

Edebiyat – Sanat ve Müzik  7  20,6 

Gelenekler ve Folklor  4  11,8 

Değerler ve Eğitim  1   2,9 

Sosyal Yaşam  4  11,8 

Coğrafya ve Mekân  11  20,6 

Farklı Kültürler  -  - 
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TOPLAM  34  100 

 
Ciğer isimli masalda 34 tane kültürel öge yer almaktadır. Bu unsurlardan günlük yaşam %29,4, 

kişiler arası ilişkiler %2,9, edebiyat %20,6 oranındadır. Diğer kültür ögelerinden gelenekler %11,8, 

sosyal hayat %11,8, coğrafya ve mekân %20,6 oranlarında yer almaktadır. Masalda en fazla günlük 

yaşam kültür ögeleri bulunurken farklı kültürler ögesi hiç yer almamaktadır. 

Tablo 4.8.2: Ciğer Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

CİĞER MASALI  

Günlük Yaşam  Sayfa 

“Ayşe”  35 

“Tam kalkacağı sırada bir çaylak süzülmüş”  36 

“Tarla”  38 

“Ekin”  38 

“Hasan dede”  39 

“Güzel kızım, şirin kızım!”  39 

“Derici”  41 

“Kasap amca”  42 

“Kasap amca”  42 

“Sek sek oynamak”  46 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“Çarık”  35 

“Gön”  41 

“Deri”  41 

“Öküz postu”  41 

Gelenekler ve Folklor Sayfa 

“Âdemoğulları”  35 

“Allah’a dua et”  38 

“Ey güzel Allah’ım! Demiş”  38 

“Yağmur duası”  42 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

“Şükretmek”  46 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

“Git çarşıdan bir ciğer al”  36 

“Göl kenarı”  36 
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“Arpa tarlası”  36 

“Kara tepe”  40 

“Kasap”  42 

“Dükkânın içine girmiş”  42 

“Sokak ortası”  46 

Kişilerarası İlişkiler   

“ey tarla! Demiş.  38 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Bir güzel yıkamış”  36 

“Arkasından bir süre şaşkın bakmış”  36 

“Var gücüyle seslenmek”  36 

“Bir koşuda arpa tarlasına gitmiş”  36 

“Susuzluktan kavrulmak”  36 

“Ekinleri boy vermiş”  36 

“Soluğu dericinin kapısında almış”  41 

 

Tablo 4.8.2’ de görüldüğü gibi:  

Masal edebiyat kültür unsuruna ait olan tekerleme ile başlamakta ve bitmektedir.  

Edebiyat, sanat ve müzik kültür unsuruna örnek olarak deyim ve atasözleri yer almaktadır. 

Örnek: 

“susuzluktan kavrulmak” 

“soluğu dericinin kapısında almış” 

Çoğu masalda olduğu gibi bu masalda da gelenekler ve folklor kültür ögesine ait olan birçok 

ifade yer almaktadır. Tarlaların kuraklıktan dolayı sulanamaması ve yağmur duasına çıkılması, Türk 

Kültüründe olan ve örnek olarak gösterilebilecek bir ritüeldir. 

Coğrafya ve mekân öğesi olarak; “göl kenarı, arpa tarlası, kara tepe,” gibi masalda geçen 

mekânlara ait motiflerdir. 

Sosyal hayat kültürel aktarım unsurlarına ait farklı motiflerin kullanıldığı görülmektedir. 

Örnek: 

“sek sek oyunu” 

“Çarık”        

“Gön 

“Deri” 
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“Öküz postu” 

4.9.1. Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular 

1.Can Kız Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

Tablo 4.8.1: Can Kız Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  10  19,1 

Kişiler Arası İlişkiler  3  5,8 

Edebiyat, Sanat ile Müzik  7  13,5 

Gelenekler  6  11,5 

Değerler ve Eğitim  7  13,5 

Sosyal Yaşam  7  13,5 

Coğrafya ve Mekân  12  23 

Farklı Kültürler  -  - 

TOPLAM  52  100 

 
Can Kız masalında 52 tane kültürel öge vardır. Bu unsurlardan günlük yaşam %19,1, kişiler 

arası ilişki %5,8 ve edebiyat kültür ögesi %13,5 oranındadır. Gelenekler ögesi %11,5, değerler ve eğitim 

%13,5, sosyal hayat %13,5, coğrafya ve mekân %23 oranlarında yer almaktadır. Masalda coğrafya ve 

günlük yaşam ögeleri en fazla yer alan öğelerdir. 

 Tablo 4.9.2: Can Kız Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

CAN KIZ  

Günlük Yaşam  Sayfa 

“Nalbant”  47 

“Aktar”  47 

“Kaptan”  47 

“Ağa”  48 

“Cankız”  48 

“Çoban”  48 

“Yoksul çoban”  48 

“Kıtlık”  49 

“Nedime”  50 

“Kraliçe”  50 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

834 

 

“Ay ülkesinin sultanı Ayçiçek” demiş  51 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Takırtıya söz katmak”  47 

“Kıt kanaat geçinmek”  48 

“Nur topu gibi kız çocukları olmuş”  48 

“İnce hastalık”  48 

“Yalan dünya”  48 

“Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır”  48 

“Doluya koymuş almamış, boşa koymuş dolmamış”  48 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

“Bayır”  47 

“Çayır”  47 

“Hamam”  47 

“Rumeli”  47 

“Küçük derme çatma bir kulübe de yaşarmış”  48 

“Mera”  49 

“Kayanın dibi”  49 

“Ağıl”  50 

“Ay ülkesi”  50 

“Ayçiçek sultanının sarayı”  54 

“Orman”  58 

“Şırıl şırıl akan bir dere kenarı”  61 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“Eski püskü yamalı elbiseler”  49 

“Kaval”  49 

“İpekli elbiseler”  53 

“Mücevher”  53 

“Halı”  56 

“Dokuma tezgâhı”  56 

“At”  60 

Kişilerarası İlişkiler   

“Ey çoban!”  50 

“Yaklaş bakalım can kız”  56 

“Cankız biraz ürkek bir ses tonuyla,” dokudum efendim” demiş”  56 
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Gelenekler ve Folklor Sayfa 

“Türkü”  60 

“Birlikte bir hayat sürmeyi teklif etmek”  63 

“Düğün-dernek”  63 

“Kırk gün kırk gece”  63 

“Dünya evine girmek”  63 

“Düşmez kalkmaz bir Allah”  64 

Değerler ve Eğitim   

“Çalışmak”  54 

“Üretmek”  54 

“Yalan söylemek”  54 

“Saadet çalışmaktan, fakirlikte tembellikten doğar”  54 

“Tembelliğin ve yalancılığın cezasını çekmek”  59 

“Her ziyan bir öğütmüş”  59 

“Her işinde tevekkül et Allah’a”  60 

   

Tablo 4.9.2’ de görüldüğü gibi:  

CAN KIZ 

                              
Masal edebiyat kültür ögesine ait olan tekerleme ile başlamakta ve bitmektedir. Edebiyat ögesinin bir 

diğer alt başlığı olan deyim ve atasözleri de masalda geçmektedir. 

Örnek: 

“Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.” 

“Halk heyecandan kırılıyormuş.” 

 
Günlük yaşam kültür unsurunun bir başka alt ögesi olarak diyaloglarda sosyal statü ifade eden 

cümle şu şekildedir: 

 

Örnek: 

“Aktar” 

“Nalbant”  

“Kaptan”   

“Çoban” 

 

Günlük yaşam kültür unsurlara başka örnekler de verilebilir.  

Şöyle ki; 

“Küçük kızı ile kalakalmış” 

“Ay ülkesinin sultanı Ayçiçek demiş”. 

 
Masalda Türk kültürüne ait Edebiyat sanat ve müzik öğesine giren Çobanların koyun sürülerinin 

başında iken çaldığı “Kaval” geçmektedir. 
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Bunun dışında yine sosyal hayat alt öğesi moda unsuru olarak” eski püskü yamalı elbiseler” 

“ipekli elbiseler” gibi motifler kullanıldığı görülmektedir. 

 

Türk kültürüne ait bir diğer önemli kavram halı ve halı dokumasıdır ve bu masalda bu öğelerin 

geçtiği cümlelere şu şekilde rastlanmaktadır. 

“Yaklaş bakalım Can Kız. Neler yaptın yokluğumda? Dokumanı istediğim halıyı dokuyabildin 

mi?” 

“Ayçiçek Sultan seyahate çıkar çıkmaz da dokuma tezgâhının başına oturmuş”. 

Masalda coğrafya ve mekân unsurlarına şu şekilde yer verilmiştir. 

“Küçük derme çatma bir kulübe de yaşarmış” 

“Ayçiçek Sultanın sarayı” 

“Ay ülkesi” 

Kişiler arası iletişimde bazı seslenme ifadelerine rastlanmıştır. 

Örnek: “Ey çoban” 

Masalda değerler ve eğitim aktarım unsurlarına da yer verildiği görülmektedir. 

“Her işinde tevekkül et Allaha, gün doğmadan neler doğar” 

“Saadet çalışmaktan, fakirlikte tembellikten doğar” 

“Her ziyan bir Öğütmüş” 

 
Gelenek ve folklor unsurlarının da çokça kullanıldığı masalda “Düğün dernek, kırk gün kırk 

gece, birlikte bir hayat sürmeyi teklif etmek” gibi motiflerin kullanıldığı görülmektedir. 

 

Alparslan Okur ile Funda Keskin’in kullandığı “Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt 

Ögeler” isimli ölçek bu çalışmada temel alınmış ve masallar 8 ana başlık altında incelenmiştir. 

4.10. Onuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular 

1.Kedi İle Kaplan Masalında hangi kültürel unsurlara ne sıklıkla yer verilmiştir?  

Tablo 4.9.1: Kedi ile Kaplan Masalı Kültür Ögelerinin Oranları 

Kültürel Ögeler  F  % 

Günlük Yaşam  7  20 

Kişiler Arası İlişkiler  2  5,7 

Edebiyat – Sanat ve Müzik  13  37,2 

Gelenekler ve Folklor  4  11,4 

Değerler ve Eğitim  2  5,7 

Sosyal Yaşam  2  5,7 

Coğrafya ve Mekân  4  11,4 

Farklı Kültürler  1  2,9 

TOPLAM  35  100 
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Kedi ile Kaplan isimli masalda 35 tane kültürel öge bulunmaktadır. Bu unsurlardan günlük 

yaşam %20 kişiler arası iletişim %5,7 edebiyat %37,2 oranındadır. Gelenekler kültür ögesi %11,4, 

değerler ve eğitim %5,7, sosyal yaşam %5,7, coğrafya ve mekân %11,4 ve farklı kültürler ögesi %2,9 

oranlarında yer almaktadır. Masalda en fazla edebiyat sanat ve müzik ögesine yer verilirken 10 masal 

içinde ilk defa farklı kültürler ögesine yer verilmiştir. 

Tablo 4.10.2: Kedi İle Kaplan Masalında Bulunan Kültürel Ögeler 

KEDİ İLE KAPLAN  

Günlük Hayat  Sayfa 

“Kedi”  57 

“Değirmenci”  57 

“Kaplan”  58 

“İnsanoğlu”  60 

“Koyun”  61 

“Çoban”  61 

“Aman! Küçük kardeş.”  63 

Edebiyat-Sanat ve Müzik  Sayfa 

“Arpa boyu yol gitmek”  57 

“Yüz bulamamak”  58 

“Dayak yemek”  58 

“Başının çaresine bakmak”  58 

“Kendini dağlara vurmak”  58 

“Kadanı alayım… Taşa tüküreyim beni koru”  60 

“Şaşkınlıkla dinlemek”  60 

“Bir pençelik canı olmak”  61 

“Kuyruğunu dik tutmak”  61 

“Neye uğradığını anlayamamak”  63 

“Acı ile kıvranmak”  63 

“Kuyruğunu kısıp kaçmak”  63 

“Haklı olmak”  63 

Değerler ve Eğitim  Sayfa 

“Arkadaş olmak”  61 

“Kardeş olmak”  64 

Sosyal Hayat  Sayfa 

“Kepenek”  61 

“Silah”  61 
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Farklı Kültür Sayfa 

“Hint padişahı”  57 

Coğrafya ve Mekân  Sayfa 

“Oba”  58 

“Yabanıl dağlar”  58 

“Barınabileceği bir kovuk bulmuş…”  58 

“Su kenarı”  63 

Kişilerarası İlişkiler   

“Sormuş? Sen kimsin? Nesin? Ne türlü bir kulsun?”  60 

“Tüh suratına demiş, ise yaramaz korkak”  61 

Gelenekler ve Folklor  

“Kör şeytan”  60 

“Kırk senedir insanoğulları elinde tutsağım”  60 

“Tövbeler tövbesi”  63 

“Yemin etmek”  64 

 

Tablo 4.10.2’ de görüldüğü gibi:  

Masal “evvel zaman içinde, kalbur kazan içinde; var vara dan, sür süreden, derken buradan 

kalkıp gittik” tekerlemesi ile başlamaktadır. 

Farklı kültür öğesi olarak “Hint Padişahın bağları” motifi görülmektedir. 

Masalda mekân öğesi olarak; çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin oluşturduğu topluluk olan ve 

genellikle dağ tepelerinde, ırak boylarında, yol üzerinde bulunan “Oba” öğesine yer verilmiştir.  

Bir kedi ve kaplanın insanlardan gördükleri zarar sonucu, arkadaş olmaları ve beraber 

yaşamaları anlatılmaktadır. 

 

Sosyal Hayat unsuru olarak “değirmenci, çoban, silah kepenek” gibi öğeler kullanılmaktadır. 

 

İnsanların hayvanlara kötü muamele yaptıklarını gösteren değerler eğitiminin yasaklı alt öğesi 

unsurlarından “tutsak” masalda şu şekilde geçmektedir. 

“kırk senedir insanoğulları elinde tutsağım”    

 

Edebiyat kültür ögesinin bir diğer alt başlığı olan deyim ve atasözleri masalda birçok yerde 

geçmektedir. 

Örnek: 

“Yüz bulamamak” 
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“Kuyruğunu dik tutmak” 

“Bir pençelik canı olmak” 

 Kişiler arası ilişkilerde karşılıklı konuşmalarda geçen şu motifler kullanılmıştır. 

“Sen kimsin? Nesin? Ne türlü bir kulsun? 

“Tüh suratına demiş! İşe yaramaz korkak” 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 SONUÇ 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde ders kitaplarının yanı sıra farklı, özgün 

kaynaklar kullanmanın gerekliliği bu eserlerin dil öğrenme üzerindeki faydaları, kültürel aktarım 

unsuru olarak düşünüldüğünde zengin içeriği ile daha da artmıştır. Türk edebiyatının önemli bir türü 

olan masallar özellikle kültür aktarımı konusunda çok yararlı olacaktır.  

Özgün masal metinleri anadili eğitimi ve öğretiminde temel eğitim gereçleridir. Ancak 

Anadolu masallarından eğitim ve öğretim sürecinde gerektiği gibi yararlanılmamaktadır. Türkçe ders 

kitaplarında Türk masallarından örneklere yer verilmeyişi (Mert 2009) bu durumun en açık 

göstergesidir. 

Bu çalışmada Hayat Okul setinin içinde bulunan 10 adet Anadolu masalı kültür aktarımı 

açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: 

Altın Sesli Bülbül masalında toplam 94 tane, Genç Balıkçı masalında toplam 63 tane,  Kurt ile 

Oduncu masalında 42tane,  Anka Kuşu masalında 126 tane, Sepetçi masalında 158 tane, Sihirli Ada l 

masalında 68 tane, Gül Kız masalında 80 tane, Ciğer masalında 34 tane,  Can Kız masalında 52 tane,  

Kedi ile Kaplan masalında 35 tane,  kültürel ögeye rastlanmıştır.  

Masalların 10 tanesinde en fazla bulunan kültürel ögeler Edebiyat-Sanat- Müzik, Günlük 

Yaşam ve gelenekler ve folklordur. Gelenekler ve folklor kültür ögesinin alt ögesi olan evlilik ve 

evlilikle gelenekler en fazla sayıda yer alan alt öge olmuştur. Her masalda evlenmek, nişan, söz, kız 

istemek, kırk gün kırk gece düğün yapmak gibi Türk gelenekleri yer almaktadır.  

Gelenekler ve folklor kültür unsurundan sonra en fazla oranda yer alan öge edebiyat-sanat ve 

müziktir. Her masal bir tekerleme ile başlamakta ve genellikle bir tekerleme ile bitmektedir. Bazı 

masallarda masalın ortasında da tekerleme yer almaktadır. Tekerlemeler okuyucunun ya da 

dinleyicinin dikkatini masala çekmek için kullanılan kelime oyunlarıdır. Bu tekerlemeler Türkçe 

öğrenen bireylerin ilgilerini çekerken, dilin inceliklerinden olan mani, atasözü, deyimler gibi söz 

varlıklarını da kullanmaya başlayarak iletişim kurma yönünde adım atacaktır. Aynı zamanda dil 

öğrenenlerin telaffuz açısından gelişmelerini sağlayacaktır. Edebiyat-sanat ve müzik kültür unsurunun 

alt ögesi olan deyim ve atasözleri masallarda yüksek oranda yer almaktadır. Öğrenme sürecinde Söz 

kalıpları ya da deyim ve atasözü çalışmalarında bu masallardan yararlanılabilir. Edebiyat-sanat ve 

müzik kültür ögesinin alt ögesi olan müzik aletleri bazı masallarda geçmektedir. Can kız masalında 

Türk kültürüne ait olan müzik aleti kaval yer almaktadır.  
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Günlük yaşam kültür ögesi 10 masalda da belli oranlarda yer alırken, Sosyal hayat unsuruna 2 

masalda rastlanmamaktadır. Bu masallarda alt ögelerden olan yiyecek, içecek, yemek zamanlarının 

yanı sıra karşılıklı konuşmalarda yakınlık derecesine ve sosyal statüye göre kullanılan sözler ve 

hitaplar yer almaktadır. Çoğu masalda padişah geçtiği gibi “sultanım”, “padişahım” “sultan hanım”, 

”sultan kız” gibi ifadeler sıkça karşımıza çıkmaktadır.  

Kişiler arası ilişkiler kültür ögesinin alt ögesi olan selamlaşma ifade ve kalıpları masallarda 

birçok yerde geçmektedir.  

Değerler ve eğitim kültür ögesi 10 masalda da farklı oranlarda yer almıştır. Bu oranlar masal 

sonlarında ya da masalın içinde verilen bir mesaj şeklinde yer alırken bazen de masalda gizli bir şekilde 

bulunmaktadır. Cümlelerle ifade edilmese bile mutlaka her masalda verilmek istenen bir değer, ahlak 

kuralı vardır.  

Sosyal yaşam kültür ögesi 8 masalda geçmektedir. Bu kültür unsurunun alt ögesi olan yasaklar, 

masallarda geçen ögelerdendir. Masal kahramanlarının toplumda hoş karşılanmayan, kabul edilmeyen 

bazı davranışları bu masallarda yer alırken, olumsuz olarak gösterilen davranıştan ders çıkarmak 

değerler ve eğitim öğelerinde işlendiği görülmektedir. Ayrıca günlük hayatta kullanılan eşyalar, 

kıyafetlere de masallarda yer verilmesi o döneme ait yaşam tarzı ve şartları hakkında bilgi sahibi 

olmamızı sağlamaktadır. 

Coğrafya ve mekân ve farklı kültürler, kültür unsurları bu masallarda en az geçen 

unsurlardandır. Bunun sebebi masalların geçmişte belirsiz bir zamanda geçmesidir. Bununla birlikte 

göçebe hayatı yaşayan toplumda sıklıkla kullanılan “han, kervan” gibi ifadelere sıklıkla yer verildiği 

görülmekle birlikte, Müslümanlar için kutsal olan “Mekke, Medine, Kâbe” öğelerinin masallarda 

geçtiği görülmektedir. Genellikle bir padişahın olduğu, belirli olmayan bir zamanda ve mekânda geçen 

masallar Türk kültürü unsurlarını çok iyi bir şekilde yansıtsa da farklı kültürleri yansıtma, farklı 

kültürler hakkında bilgi verme konusunda yetersiz kalmıştır. 10 masal içinde sadece Cankız masalında 

Farklı kültür unsuruna ait olarak “Hint Padişahı” öğesi geçmektedir. Diğer masallarda farklı kültür 

unsurlarına yer verilmemiştir. Mitolojide önemli yeri olan ve Edebiyat sanat müzik unsurları içinde 

yer alan “üç, kırk, yedi, dokuz” sayılarına her masalda farklı şekillerde yer verilmiştir. Masalların her 

birinde Sosyal yaşam unsurları ile o dönemin yaşam şekli, hayat tarzı, barınma. Konaklama, inanışlar 

hakkında bilgi sahibi olunmakla birlikte, alt kültür öğesi olan unsurlardan beddua unsurlarına da 

masallarda yer verildiği görülmektedir. 

TARTIŞMA 

Kültürel aktarım unsurlarının kullanımı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi derslerinde en 

önemli faktörlerden biridir. Öğrenenlerin kendi kültürleri ile öğrendikleri dilin kültürü arasında ilişki 

kurmaları dili öğrenmelerini ve kavramalarını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda, Yabancılara Türkçe 

öğretiminde derslerde kullanılmak üzere hazırlanmış dört temel beceriyi geliştirecek aktivitelere yer 

veren etkinliklerin olduğu ders kitapları ve çalışma kitapları kullanılırken, öğretmenler tarafından 

ayrıca farklı materyaller kullanılarak daha etkili bir dil öğrenme süreci oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Ne var ki bir dil öğrenme sadece o dilin yapısını, dil bilgisel kurallarını öğrenmek değildir. Dil o 

toplumun yapısını oluşturan kültür ile birleştiği zaman gerçekten öğrenilmiş olur. Dilin konuşulduğu 

topluma ait kültürel unsurları bilmek, toplumun günlük hayat, edebiyat, iş hayatı, gelenekleri hakkında 

bilgiye sahip olmak, bireyin kendisini daha iyi ifade etmesini sağlayacağı gibi özgüvenini 

arttıracağından öğrendiği dili daha çok sevmesi ve kullanmak için o dilin içine daha çok girmesi 

yönünde motive edecektir. Bu nedenle sadece ders kitapları ile yetinmek doğru olmayacaktır. Ders 

kitaplarını destekler nitelikte olması, kültürel unsurları aktarmada başarılı olduğu için masallardan ve 

diğer edebi türlerden faydalanılması gerekli olacaktır. Masallar sadece kültürel aktarım olarak değil, 

dili doğru kullanmak ve dilin inceliklerini öğrenmek adına kullanılacak en önemli kaynaklardan biri 

olacaktır. Söz konusu olguya ilişkin olarak Yavuz (2009a) masalların dil ve anlatım özelliklerinin, dil 

öğretimi açısından önemi üzerinde durmaktadır: “Masallarda dil yalın bir Türkçedir. Anlatımda 
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betimlemeler oldukça az yer alır. Masalın bütününe hareketli bir dil hâkimdir. Böyle olunca da 

betimleme değil, eylem ağırlıklıdır. Bu da hareketliliği sağlayan temel öğedir.” Bu bağlamda 

masalların dilinin yalın olması anlamayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca masallardaki hareketlilik bireylerde 

bir heyecan ve ilgi uyandırması açısından önemlidir.  

Masallardaki dil olgusuna değinen Doğan (1993), masalların bir dil tadında olduğunu ve bu 

tadın günlük kullanılan dilden faklı olarak tarihi süreçte yüzyıllar boyunca süzülerek oluşan bir olgu 

olduğunu ifade ederek masalların dil öğretimindeki işlevselliğine dikkat çekmektedir. Bir dilin 

fonetiğini edinmek, öğrenmek o dili anlama ve anlatma zevkini kazanmakta masallardan yeterince 

faydalanılmalıdır. Öğretilecek dilin zihinde canlanması, kelimelerin daha iyi kavratılması açısından da 

masallar zengin bir kaynaktır. Bir dilin ruh halini yansıtan masallar, kültür aktarımında da önemli bir 

işleve sahiptir. 

 Humboldt şöyle demektedir: “Kuşaktan kuşağa, kişiden kişiye aktarılan sözvarlığı bir ulusun 

kültürünün aynası niteliğindedir” (Humbolt, akt.Mert, 2012b: 5). Türkçenin bin yıllara dayanan zengin 

kültürünün özelliklerini taşıyan masallar, yabancılara Türk kültürünü aktarmada önemli bir faktördür 

ve masalların kullanımı hem dil gelişimi hem de kültürel aktarım unsuru olarak faydalı olacaktır.  

Gökşen’e (1975) göre çocuk, masalların yardımıyla anadilinin sözvarlığını tanır: “Çocukta 

anadilinin kavranmasına, gelişmesine büyük bir hizmeti olan masal, aynı zamanda çeşitli faydalar 

sağlayan bir sanat ve terbiye aracıdır. Masallar sayesinde çocuk hedef dilde yada anadilinde kelimeleri, 

kelimelerin kullanışlarını, kolaylıkla kavramaya başlar ve iletişime geçerken, okurken yada yazarken 

daha hevesli ve istekli olmaya başlar.  Masalın şiirle olan sıkı ilgisi gün kadar aşikârdır. Hatta bu iki 

sanatı birbirinden ayırmağa imkân da yoktur. Masal şiirin yanında yer alır. Sözün kısası; masal çocuk 

için bir itiyat değil, bir ihtiyaçtır”.  

Bilkan’a (2001) göre masal türü anlatım özelliğiyle dil eğitimi için önemli bir kaynaktır: 

“Masallar, bir dilin en doğal biçimini yansıtırlar. Masallardaki sembolik anlatımlar, devrik cümle 

yapıları, deyim ve atasözü gibi dil ögeleri konuşma dilinin rahatlığı içinde dinleyiciye aktarılmaktadır. 

Bu durum da, masalın dil eğitimindeki önemini arttırmaktadır. Masalcı, dile hâkimiyeti, deyim atasözü 

ve özlü sözleri kullanma yetisiyle dinleyicileri rahat ve farkında olamadıkları doğal bir ortamda anadili 

eğitimine tabi tutar”. 

Dilidüzgün (2003), masaldan eğitim-öğretimde yararlanmanın bazı yollarını şöyle belirtir: 

“Masal, sınırsız imkanlar sunar, okul ve eğitim sürecinde sağladığı çalışma olanakları ile öğrencilerin 

hem  hayal dünyalarını geliştirir, hemde yorum yapabilme becerilerini geliştirdiği için farklı becerilerin 

geliştirilmesinde çalışma olanakları sağlar. Masallar anlatı biçimi ile yazılır ve aktarılır. Okulda sınıf 

ortamında masalları kullanırken öğrencilere masalları kendi anladıkları ile, konuşulan dil ile 

anlatmaları istenebilir bu özelliği ile  masallar, öğrencilerde öğrenilen dilin özelliklerini fark ederek 

bilinçli bir şekilde aktarmalarını sağlayacaktır. Çünkü masalı aktarırken, aslında hedef dilde masalı 

yeniden yazma zorunluluğu ortaya çıkacaktır.  Bunun yanı sıra güncel dille yazılmış masalın kendi öz 

biçiminde olduğu kadar zevk vermediğini görecekler ve yazınsal bir tür olarak masalı daha iyi 

anlayacaklardır”. 

Yabancı dil öğretim sürecinde yada çocukların gelişim sürecinde masalların işlevinin ne kadar  

önemli olduğu bilimsel araştırmalarda yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Ne var ki 

araştırmalar masalların dil öğrenme sürecinde, dilsel işlevleri geliştirdiği, dinleme, yazma okuma 

becerilerini arttırdığı, yorum yapabilme yeteneğini geliştirdiği yönünde olmuştur. Bu çalışma da 

masalların kültürel aktarım unsuru olarak ne kadar önemli olduğu vurgulanmış bunun yanında 

masalların dil ve kültür ilişkisi üzerinde de durulmuştur. Okul, ders kitaplarında yer alan metinler ve 

alıştırmalarla dilin yapısını öğretmeyi hedeflerken, kültürel ögeleri öğretmekte yetersiz kalmaktadır. 

Yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde tek başına dilin yapısının yeterli olmayacağı, dilin kültür ile 

birlikte verildiği takdirde etkili olacağı görülmektedir.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan ders kitapları birçok tez ve makalede 

kültür aktarımı açısından incelenmiştir. Türk halk edebiyatına ait olan masallar da tez ve makalelerde 

araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Buna rağmen masalların yabancı dil olarak Türkçe derslerinde 
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özgün materyaller olarak kullanılmak amacıyla ele alınıp kültür aktarımı açısından incelendiği bir 

çalışma bulunmamaktadır. 

ÖNERİLER 

Hayat Okulu Setindeki 10 adet Anadolu masalı kültür aktarımı açısından incelendiğinde yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılabilecek şu öneriler geliştirilmiştir: 

Masallar, Türk kültürü ve geleneklerini içermesi bakımından çok zengin kaynaklardır. Türk insanlarının 

yaşam biçimlerini, inançlarını, değerlerini, geleneklerini bu masallar aracılığı ile yabancı öğrencilere tanıtmak 

faydalı olacaktır. Özgün materyaller olan masallar her seviyede kullanılabilir. Başlangıç seviyelerinde masallarda 

sadeleştirme yapılması gerekirken ileri seviyelerde masallarda değişiklik yapılmadan kullanılabilir.  

Masallarda geçen olaylar Türkçe öğrenen öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğlenceli bir ders işlenmesini 

sağlayacaktır. Derslerde materyal olarak masal kullanımı öğrencilerin isteklerini arttıracaktır. Ders sonlarında ya 

da konularla ilişkilendirilip masalları ders içi etkinliklere dâhil edip öğrencilerin öğrenme ortamları daha keyifli 

ve eğlenceli hale getirilebilir. 

Deyim ve atasözlerine masallarda çokça yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle masalların atasözleri 

ve deyimler öğretilmek istenirken kullanılması kavramayı arttıracağı için anlamlandırmayı da kolaylaştıracaktır. 

Masallar canlandırma yöntemi ile sınıflarda uygulanabilir böylece daha eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlanmış 

olunur.  

Masallar kültür aktarımı açısından kullanılabilecek en yararlı kaynaklardan biridir. Özellikle gelenek ve 

folklor kültür unsurları masallarda sıkça geçtiği için Türkçe öğrenenlerin Türklerin gelenek ve göreneklerini, 

evlilik, nişan, düğün merasimlerini öğrenmeleri, özel günler, bayramlaşma ve kutlama ifadelerini bilmeleri ve 

tanımaları açısından derslerde bu masalları kullanmak çok yararlı olacaktır.  

Masallar hem okuma hem de dinleme becerilerini geliştirmek için yabancılara Türkçe öğretim 

derslerinde kullanılabilir. Masallar okuma metni olarak verilebileceği gibi dinleme metni olarak da verilebilir. 

Daha sonra konuşma ve yazma etkinlikleri ile ders tamamlanabilir.  

Coğrafya ve mekâna dair çok fazla bilgi verilmemekle birlikte bazı masallarda Müslümanlar için kutsal 

olan önemli yer isimlerine değindiği, sosyal hayata dair, göçebeliği anlatan öğelere yer verdiği için kültürel 

aktarım unsurları da kullanılabilir. Belirsiz zaman ve belirsiz mekânlarda geçen masallar, bu kültür ögeleri 

açısından zayıf olsa da diğer bütün kültür ögeleri bakımından çok zengindir ve Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretimi derslerinde mutlaka kullanılmalıdır. Yukarıda verilen bulgular ve oranlar incelenerek dersin amacına 

ve kazanımına uygun olan masallar seçilip kullanılabilir.  
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ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca oldukça yavaş bir seyir izleyen bireylerin ve ulusların psikotoplumsal 

dönüşümleri, günümüzde dijital ağ platformlarının hem bireyler hem de kurumlar ve ülkeler tarafından yoğun bir 

şekilde kullanılmasıyla maksimal düzeyde bir ivme kazanmıştır. Kendine özgü kuralları ve mobil iletişim stilleri 

olan siber toplumlarda bireyler, işlerini, eğitimlerini, sosyal etkileşimlerini ve kendi özel hayatlarını dijital ağ 

platformları aracılığıyla sürdürmeye başlamışlardır. Bu dijital ağ platformlarının ana iletişim stili olduğu son 

yıllarda internet ve teknoloji temelli dönüşüm, görünürde fonksiyonel bir hayat perspektifi ekseninde kişilere 

“bölünerek uyum sağlamayı” adeta dayatmaktadır. Dissoanaliz kuramına göre dijital ağ platformları ve sosyal 

medya uygulamaları, bireylerin kendi: asıl kimliği ile dijital kimliği arasında bir ayrışmaya ya da dissosiyasyona 

sebep olarak dual veya ikili yaşamların aynı anda deneyimlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda 

teknolojik cihazlarda yoğun bir şekilde deneyimlediğimiz hiperdijital uyarılar karşısında bölünerek uyum sağlama: 

siber dissosiyasyon, Öztürk’e göre bireyler tarafından oldukça sık kullanılan temel savunma mekanizmalardan biri 

olacaktır. Günümüzün dijital çağında artık insanlar “siber alter kişilikleri” aracılığı ile psikotoplumsal gerçeklikten 

uzak bir şekilde daha fonksiyonel olabilmek adına yoğun bir çaba vermektedirler. Siber travmalara, siber 

reviktimizasyonlara ve dijital istismarlara karşı psikiyatrik bir reaksiyon olarak ortaya çıkan siber dissosiyatif 

yaşantılar, bireylerin “çoklu kişiliklerini”, “çoklu hayatlarını” ve “çoklu gerçekliklerini” beraberinde getirmiş ve 

birçok geleneksel toplumun dissosiyojen bir yönelim göstererek siber topluma dönüşmesinde etken bir ajan olarak 

rol oynamıştır. Dijital çağın disfonksiyonel dinamiklerini kontrol edebilmek amacıyla Öztürk tarafından dijital 

minimalizmle belirli ölçüde örtüşen “dijital nötralizasyon” ve “dijital optimizasyon”un hem aileler hem de 

toplumlar tarafından benimsenmesi önerilmektedir. Dijital nötralizasyon; bireylerin, iş, sosyal ve eğitim 

hayatlarını önemli ölçüde kuşatmış teknolojik cihazlardan uzaklaşması ve bu teknolojik cihazların sadece gerekli 

durumlarda kullanılmasıdır. Dijital nötralizasyon ile fonksiyon geçişleri bulunan dijital optimizasyon ise, 

bireylerin teknolojik cihazlardan uzaklaşmasından ziyade onları fonksiyonel kullanabilmeleridir. Sonuç olarak 

djital teknolojilerin bireyler tarafından ihtiyaç ya da amaç yöneliminde kontrollü ve işlevsel bir şekilde kullanımı 

ile ruhsal açıdan bireyler hem daha entegre kalabilmekte hem de idealleri doğrultusunda kendilerini 

gerçekleştirebilmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Siber dissosiyatif yaşantılar; dijital nötralizasyon; dijital optimizasyon; dijital 

minimalizm; siber alter kişilik 

CYBER DISSOCIATIVE EXPERIENCES, DIGITAL NEUTRALIZATION 

AND DIGITAL OPTIMIZATION 

ABSTRACT 

The psychosocial transformations of individuals and nations, which have followed a very slow course 

throughout the history of humanity, have gained a maximum acceleration with the intense use of digital network 
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platforms by both individuals, institutions and countries. In cyber societies, which have their own rules and mobile 

communication styles, individuals have started to maintain their jobs, education, social interactions and private 

lives through digital network platforms. In recent years, when digital network platforms are the main 

communication style, this internet and technology-based transformation almost imposes "adaptation by dividing" 

on people by axis a apparently functional life perspective. According to the dissoanalysis theory, digital network 

platforms and social media applications make it possible for individuals to experience dual lives simultaneously 

by causing a dissociation between their original identity and digital identity. According to Öztürk, adapting by 

dividing: cyber dissociation in the face of hyperdigital stimuli that we experience intensely in technological devices 

will be one of the basic defense mechanisms that are used quite frequently by individuals. In today's digital age, 

people are making an intense effort to be more functional, away from psychosocial reality, through their "cyber 

alter personalities". Cyber dissociative experiences, which emerged as a psychiatric reaction to cyber traumas, 

cyber revictimizations and digital abuses, have brought the "multiple personalities", "multiple lives" and "multiple 

realities" of individuals and are an active agent in the transformation of many traditional societies into cyber 

society with a dissociative orientation, played a role. In order to control the dysfunctional dynamics of the digital 

age, Öztürk recommends that "digital neutralization" and "digital optimization", which overlap to a certain extent 

with digital minimalism, should be adopted by both families and societies. Digital neutralization, individuals move 

away from technological devices that have surrounded their work, social and educational lives to a great extent, 

and these technological devices are used only when necessary. Digital optimization, which has function transitions 

with digital neutralization, is the ability of individuals to use technological devices functionally rather than moving 

away from them. As a result, with the controlled and functional use of digital technologies by individuals in the 

direction of need or purpose, individuals can both stay more integrated and realize themselves in line with their 

ideals. 

Keywords: Cyber dissociative experiences; digital neutralization; digital optimization; digital 

minimalism; cyber alter personality 

Dijital İletişim Ağları, Siber Dissosiyasyon ve Siber Alter Kişilik 

İnsanlık tarihi boyunca oldukça yavaş bir seyir izleyen bireylerin ve toplumların psikotoplumsal 

değişimlerini hatta dönüşümlerini son onlu yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılan dijital iletişim 

ağları, önemli ölçüde hızlandırmıştır. Dijital iletişimin birincil iletişim stili olduğu siber toplumların 

kendine has kuralları ve dinamikleri bulunmaktadır ki artık bu siber toplumlarda bireyler ruhsal açıdan 

en sağlıklı bir şekilde yaşayabilmenin yolunu aramaya ve bulmaya başlamışlardır. Yakın geçmişteki 

bireylere oranla oldukça farklılaşan yeni insan profillerinin ortaya çıkmasına sebep olan dijital iletişim 

ağları, klinik dissosiyasyon ile aktüel hayatın dissosiyasyonu arasında bir köprü gören siber 

dissosiyasyonu normalleştirmekte hatta normlaştırmaktadır. Dijital çağın yoğun uyarı bombardımanını 

olanaklı kılan travmatize edici dinamikleri, bireyleri dissosiye olarak bu “hiperuyarı” zemininde uyum 

sağlamaya mecbur bırakmaktadır. Dijital iletişim ağları, günümüzde bireylerin gerçek kimliği ile dijital 

kimliği arasında bir ayrışmaya neden olmakta ve bu ayrışma neticesinde çifte yaşamlar ortaya 

çıkmaktadır. Dijital ağ platformlarının siber toplum bireyleri üzerinde yarattığı en büyük ruhsal açmaz, 

bu birbirinden farklı doğalı “çifte yaşamlarını” adapte etmek zorunda bırakmasıdır. Başlangıçta klinik 

düzeyde olmamasına rağmen siber dissosiyasyon hem kronik çocukluk çağı travmaları, hem 

disfonksiyonel aile dinamikleri, hem psikotoplumsal baskılar hem de dijital istismarın bir araya 

gelmesiyle ortaya çıkan kümülatif travma zemininde daha patolojik düzeyde yaşantılanabilmektedir 

(Öztürk, 2009, 2020a, 2020b, 2021; Öztürk & Erdoğan, 2022).  

Bireyler, dijital ağ platformları ve sosyal medya uygulamalarındaki siber kimlikleri ile aktüel 

kimliklerini birbirine entegre edebildikleri ve bu iki kimliklerini optimal seviyede yönetebildikleri 

takdirde, travmatize ve dissosiye olmadan aktüel hayatlarına devam edebilirler. Ancak dijital ağ 

platformlarının birey üzerinde hem kontrol kurmaya ve itaat ettirmeye hem de içinde yaşanılan sistemle 

siber bağımlılıkları arttırmaya yönelik bir işleyişe sahip olması, bu iki kimliğin entegrasyonunu oldukça 

güçleştirmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan siber dissosiyasyon, dijital uzamdaki yüksek seviyeli 

uyarılara ve çoklu realitelere postmodern bir uyum çabasının ta kendisidir! Ancak yoğun bir şekilde 

tercih edilen ve kullanılan dijital iletişimlerde “siber alter kişilik” ön plana çıktığında ise, siber kimlik 

ve gerçek kimlik arasındaki entegrasyon giderek kaybolmaktadır. Günümüzün dijital çağında siber 

dissosiyasyon insanlara, bölünerek uyum sağlamayı imkanlı kılmaktadır ancak bu bölünerek uyum 

sağlama çabası, siber hayatın, çevrimdışı hayattan daha gerçek olarak algılanmasına doğru maladaptif 
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bir yönelimde bir fonksiyon göstermesine doğru hizmet etmeye başladığında bireylerin siber alter 

kişilikleri, kontrolü ele alarak karar aşamasında telafi edilmesi zor ya da imkansız hataların yapılmasına 

neden olabilmektedir (Öztürk, 2020a, Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Öztürk’e göre siber toplumlarda insanların çoğu, siber realitelerle hem var olmaya hem de 

kendileşebilmeye çalışmaktadır. Dijital ağ platformlarının özelikle sosyal medya uygulamalarının 

dissosiyojen etkisiyle bireyler ve toplumlar hızlı bir dönüşüm sürecine girmişler ve bu dönüşüm sürecine 

neden olan teknolojinin kendisi tarafından yönetilir hale gelmişler hatta kendiliklerinden 

uzaklaşmışlardır. Günümüzün dijital çağında bireyler hem çocukluk çağı travmalarının hem de siber 

travmalarının etkisiyle; dalgınlık, unutkanlık, öfke patlamaları, dürtü kontrol güçlükleri ve bilinç 

kesintileri ile karakterize ve aktüel hayat ile siber hayat arasında yarı zamanlı siber kimlik ya da siber 

alter kişilik geçişleri ile dual bir psikotoplumsal devinim göstermektedirler. Bu dual psikotoplumsal 

devinim ise onların siber kimlikleri ile gerçek kimlikleri arasında fobik bir kaçınmaya neden olur ve 

zamanla bu bireylerde “siber dissosiyatif yaşantılar” ortaya çıkmaya başlar. Siber dissosiyatif yaşantılar, 

başlangıçta dijital çağ uygulamalarının teşhirci, izleyici ve merhametsiz yapısına karşı bireylerin ruhsal 

stabilitelerini koruyan bir savunma mekanizması olarak gelişir ve zamanla siber dissosiyasyona dönüşür 

ki artık bireylerin birbirlerinden ayrışmış bir “siber hayatı” ve “gerçek hayatı” bulunmaktadır. Kronik 

çocukluk çağı travmaları, disfonksiyonel aile dinamikleri ve siber travmaların etkisiyle bağımlı hale 

gelen birey, siber hayatı ile gerçek hayatı arasında yoğun bir dissosiyasyon deneyimlemektedir. Dijital 

odaklı iletişimlerde travmatize bireyler, maksimal oranda siber hayatı ile gerçek hayatını birbirine 

entegre edemezler ve bölünürler. Bu bölünme sonrasında birey adına siber hayat adeta gerçek hayattan 

daha gerçektir hatta siber hayat, gerçek hayatın ta kendisidir! (Öztürk, 2020a, 2020b, Öztürk & Derin, 

2020; Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Siber Dissosiyasyondan Assosiyatif Dissosiyasyona: Bölünerek Daha Fonksiyonel 

Olabilme Çabası 

Dijital iletişimlerin bütüngüsellikten öte kesintilerle devam ettiğini ifade eden Öztürk’e göre 

“dijital yaşantılar”, dissosiyasyon ile eşlenik bir doğada fonksiyon göstermektedir ki dijital iletişim 

aslında bu kesintili iletişimin belirli aralıklarla sürdürülmesidir. Dijital ağ platformları ve sosyal medya 

uygulamalarında kurulan iletişimlerde bireylerin bilinci de çoğu zaman kesintilidir ancak bazı 

durumlarda eşbilinçlilik deneyimlenebilmektedir. Siber uzamda bilinç kesintilerini kontrol edebilen ve 

füzyone iletişimlerine sınır koyarak kontrol edebilen bireylerin sayısı giderek artmaktadır. Ancak yüz 

yüze iletişimin siber iletişime karşı daha az tercih edildiği dijital çağda borderline kişilik örgütlenmesi 

bulunan bireyler, çevrimiçi uzamda karşılaştıkları siber travmaların ve siber istismarcıların etkisiyle 

daha da artan bilinç kesintileriyle karakterize füzyone iletişimlerin bir objesi hatta “siber kurbanı” 

olabilmektedirler. Erken yaşta ebeveynleri tarafından dijital cihazlarla tanıştırılan ve bu dijital cihazları 

fonksiyonel bir şekilde kullanmaları yine ebeveynleri tarafından öğretilmeden “aşırı” bir şekilde 

kullanan çocuklar, gençliklerinde ve yetişkinliklerinde online odaklı füzyone ilişkilerin adeta kurbanı 

olmaktadırlar. Dijital çağda bireyler, aktüel yaşamlarındaki kaygılarından kurtulabilmek için bilinçsiz, 

yarı bilinçli ya da bilinçli bir bölünme ihtiyacı ile birbirinden farklı siber hayatlar kurabilmekte ve 

sonrasında bölünmüş dual yaşamları sürebilmektedirler ki bu bireyler bölünerek ya daha fonksiyonel 

olabilmeye çabalamakta ya da daha fonksiyonel olabildiklerine inanmakta ya da inandırılmaktadır 

(Öztürk, 2020a; Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Siber dissosiyatif yaşantıları deneyimleyen kişilerle psikoterapistler tarafından yapılan klinik 

görüşmelerde kendilerinin bölünürken assosiye ya da entegre olduklarını ifade ettikleri bildirilmektedir 

ki Öztürk bu sürecin kendisini “assosiyatif dissosiyasyon” olarak tanımlamıştır. Assosiyatif 

dissosiyasyon ile eşlenik bir doğada varlanış gösteren psikodijital dissosiyasyon, siber dissosiyasyona 

kuvvetle dönüşebilmektedir. Dissoanaliz kuramına göre, günümüzde bölünürken fonksiyonel hatta 

yaratıcı olabilen insan profillerine rastlamak hiç de şaşırtıcı değildir. Dijital çağın bireyleri artık 

çevrimiçi ya da çevrimdışı travmalarıyla optimal bir şekilde baş etme yöntemlerini öğrenmeye 

başlamışlardır ki zaten çevrimiçi travmalara karşı siber dissosiyasyon belirli bir seviyede 

yaşantılandığında, kişilerin fonksiyonelliklerini koruyabilmelerine ve yaratıcıklarını ortaya 

çıkarabilmelerine imkan sağlamaktadır. Siber travmaların ve erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı 
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travmalarının etkisiyle ortaya çıkabilen siber alter kişilikler aslında bireylerin hem travmatik 

yaşantılarını proses edebilmelerine ve nihayetinde entegre olabilmelerine dönük yoğun bir özlemdir hem 

de içinde var olduğu istismarcı sisteme karşı verdiği bir sert bir mücadeledir (Öztürk, 2020a, 2020b; 

Öztürk & Derin, 2020; Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Histerik Siber Körlük, Dijital Nötralizasyon ve Dijital Optimizasyon 

Covid-19 pandemisinin majör etkisiyle hayatımızın her alanında kullanmak durumunda 

bırakıldığımız dijital ağ platformlarının maladaptif ve güdümsel dinamikleriyle karakterize olan dijital 

bağımlılıklar giderek artan oranlarda deneyimlenmeye başlamıştır. Siber uzamın bireyleri kendisine 

bağımlı kılmaya yönelik her geçen gün yenilenen versiyonlarını öne sürmesinin en temel amacı kitlesel 

bir kontrol kurmaktır. Değişken aralıklarla kendini güncelleyen dijital ağ platformları, artık hem 

bireylerin hem de toplumların sadece boş zaman geçirdikleri bir uzam olmaktan çıkıp; iş, eğitim ve 

sosyal hayatlarını sürdürebilecekleri esas bir platform halini almaya başlamıştır. Özellikle son on yılda 

hızla gerçekleşen dijital dönüşüme karşı insanlar optimal bir düzeyde tepki vermekten oldukça uzaktırlar 

çünkü bu siber platformlar hem gerçek iletişimin karşılıklılığını hem de gerçek duyguları büyük oranda 

kendi içerisinde barındırmazlar. Ancak insanlar, bu dijital ağ platformları aracılığıyla kurdukları 

iletişimleri, gerçek hayatta kurdukları iletişimlere göre daha çok tercih eder hale gelmişlerdir ki bu süreç 

bireyleri siber travmatizasyona karşı açık hale getirmektedir. Siber uzamın kendisine verdiği kontrolü 

ve istenildiği zaman istediği reaksiyonu verebilme özgürlüğünü “gerçek” sanan insanlar, gerçek hayatta 

erişemedikleri özgürlüğü burada deneyimleme illüzyonu ile hareket etmektedirler ki zaten en büyük 

yanılgı da burada başlamaktadır. Dijital ağ platformları; kontrol edilebilir, izlenebilir ve yedeklenebilir 

hatta kaydedilebilir bir yapıya sahip olup, bu yapı bireyleri ciddi ölçüde incitmekte, travmatize ve 

dissosiye etmektedir. Bireylerin siber uzamdaki iletişimi, yüzyüze iletişime tercih etmesi, onun bir 

“histerik siber körlük” deneyimlemesine neden olmaktadır. Bu histerik siber körlük sebebiyle, dijital ağ 

platformlarında kontrol edilenin asıl kendisi olduğunu fark edememektedir (Akcan, Öztürk, & Şarlak, 

2020; Öztürk, 2020a, 2022b, Öztürk & Derin, 2020; Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Günümüzde, siber uzamda maladaptif bir şekilde geçirilen süreyi azaltmak ve bireyleri gerçek 

hayatın içerisinde tekrar kazandırabilmek için kavramsallaştırılan “dijital minimalizm” fenomeni ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Dijital minimalizm, teknolojik cihazlardan bireyi soyutlamasından ziyade 

soyutlamayı onların fonksiyonel bir şekilde kullanılmasının önemine işaret etmektedir ki, günümüzde 

dijital teknolojiler, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hatta, covid-19 pandemisinin de 

etkisiyle, özellikle belirli iş sektörleri, yüz yüze çalışmayı tamamen bırakma kararı alarak sadece dijital 

ağ platformları aracılığıyla çalışmaya kalıcı bir şekilde geçmeye başlamışlardır. Bu kararın alınmasında 

dijital cihazların bireylerin işlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıması ve ofise 

gidip gelirken kaybedilen zamanın işe harcanması önemli bir konuma sahiptir. Dijital minimalizmi 

uygulayan bireyler; “dijital minimalistler”, dijital cihazları kullanırken fayda zarar analizi yaparlar, bu 

doğrultuda boş vakit geçirmek ya da kendisine yararı olmayan bir şeyle uğraşmak maksadıyla dijital ağ 

platformlarını kullanmazlar. (Newport, 2019; Sherman & Cohn, 2020). Kişisel değerleri ve gerçek 

iletişimin karşılıklılığını, dijital cihazlarda geçirdikleri maladaptif zamanın önüne koyan dijital 

minimalistler, teknolojik aletleri boş zaman öldürme konumundan çıkartıp, psikososyal açıdan kaliteli 

ve verimli bir yaşamı desteleyecek nitelikte fonksiyonel araçlara dönüştürler ki bu kullanım aslında 

Öztürk’ün kavramsallaştırdığı “dijital optimizasyon”un kendisidir (Öztürk & Erdoğan, 2022). 

Dijital çağın dissosiyojen dinamiklerinin ortadan kaldırılması amacıyla dijital minimalizmle 

belirli ölçüde eşlenik olan ve Öztürk tarafından kavramsallaştırılan “dijital nötralizasyon” ve “dijital 

optimizasyon”un hem aileler hem de toplumlar hatta kurumlar tarafından ivedilikle benimsenmesi 

gerekmektedir. Dijital nötralizasyon; bireylerin, iş, sosyal ve eğitim hayatlarını adeta kuşatmış 

teknolojik cihazlardan uzaklaşması ve bu teknolojik cihazların sadece ihtiyaç durumlarında kullanılması 

şeklinde tanımlanmaktayken, dijital nötralizasyon ile yakın ilişki dinamikleri bulunan dijital 

optimizasyon ise, bireylerin teknolojik cihazları kullanmamaya yönelik yoğun çaba göstermelerinden 

ziyade “fonksiyonel” kullanıma odaklanmaktadır. Günümüzde başlangıçta ebeveynlerin kendisi dijital 

platformlarını fonksiyonel bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmeli ve bu fonksiyonel kullanımı kendi 

hayatlarına adapte etmeleri gerekmektedir. Çünkü, dijital ağ platformlarını fonksiyonel kullanabilen 

ruhsal açıdan sağlıklı ebeveynler, dijital cihazların disfonksiyonel kullanımlarının siber travmadan 
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dijital bağımlılıklara genişleyen uzun dönemli negatif etkilerinin farkındadırlar. Dijital ağ platformlarını 

fonksiyonel kullanan ebeveynler, kendi çocuklarına dijital optimizasyon temelli bir kullanımı 

öğretebilirler. Sonuç olarak dijital teknolojilerin bireyler tarafından iş, eğitim ve kişisel gelişim 

yöneliminde kontrollü bir şekilde kullanımı ile ruhsal açıdan bireyler hem daha entegre kalabilmekte 

hem de idealleri doğrultusunda kendilerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Öztürk’ün 

“Dissoanaliz Kuramı” na göre dijital ebeveynlik, doğal ve rehber ebeveynlik temelinde fonksiyon 

görmelidir. Ancak çoğu zaman dijital iletişim ağlarını optimal düzeyde kullanamayan ebeveynler, hem 

yeni bir “dijital disfonksiyonel aile modeli” ni yapılandırarak hem de kendileri gibi kendi çocuklarını 

da siber travmalara açık hale getirerek histerik siber körlükleri, siber bağımlılıkları ve siber 

psikopatolojileri olan bir nesil yaratmaya devam etmektedirler. (Öztürk, 2020a; Öztürk & Erdoğan, 

2022).  
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Özet 

       Bu çalışmanın amacını, 2013-2021 yılları arasında Okul Öncesi Eğitim Programı alanında yapılmış 

olan lisansüstü çalışmaların incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 

Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “okul öncesi eğitim programı” anahtar kelimesi ile literatür taraması 

yapılmıştır. Tarama sonucunda YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen 36 adet yüksek lisans ve 8 

adet doktora tezine ulaşılarak toplam 44 adet çalışma incelenmiştir. Lisansüstü çalışmaların incelenmesinde 

sistematik derleme yöntemlerinden olan betimsel içerik analizi deseni kullanılmıştır. Lisansüstü çalışmalardan 

elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda lisansüstü çalışmaların; 

yayın yılı, yayın türü, enstitü, anabilim dalı, konusu ve araştırma yöntemleri bakımından nasıl dağılım gösterdikleri 

araştırılmıştır. İçerik analiziyle çözümlenmiş olan lisansüstü çalışmalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı ile ilgili çalışmaların (%82) yükseklisans çalışmalarında yapıldığı 

belirlenmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programında yapılan lisanüstü çalışmaların daha çok 2017 yılında yapıldığı 

görülmüştür. Lisansüstü çalışmaların (%48) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde ve (%39) Eğitim Bilimleri Ana Bilim 

Dalında yapıldığı tespit edilmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programına yönelik çalışmalarda konu olarak ise en çok 

(%27) öğretmen, veli, öğrenci , yönetici gibi görüşlerin alınmasına yönelik olduğu belirlenmiştir. Tezlerde yapılan 

çalışmaların çoğunlukla (%48) nicel yöntem kullanılarak yapıldığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi. 
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RESEARCH OF POSTGRADUATE STUDIES ON PRE-SCHOOL 

EDUCATION PROGRAM (BETWEEN 2013-2021) 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to examine the postgraduate studies in the field of pre-school education program 

conducted between 2013-2021. In accordance with this purpose, a literature review was conducted in the National 

Thesis Center database of Higher Education Institution (HEI) with the keyword “pre-school education program”.  

As a result of the revision, a total of forty-four studies which are including  thirty-six master’s and eight doctoral 

theses obtained from the HEI National Thesis Center database were examined. The descriptive content analysis 

design, which is one of the systematic composition methods, was used in the examination of postgraduate studies. 

The postgraduate studies in the direction of the purpose of the research; It was investigated how they were 

distributed in terms of publication year, publication type, institute, department, subject and research methods. 

Some results were obtained from postgraduate studies analyzed by content analysis. It was determined that the 

studies related to the pre-school education program (82%) were conducted in the postgraduate studies. It was 

determined that the postgraduate studies in the pre-school education program were mostly conducted in 2017. It 

was determined that postgraduate studies were conducted in the Institute of Educational Sciences (48%) and (39%) 

in the Department of Educational Sciences. In the studies on the pre-school education program, it was established 

that the subjects such as receiving opinions of teachers, parents, students, directors (27%) were mostly. It was 

determined that the studies conducted in the theses were mostly (48%) using quantitative methods.  

Keywords: pre-school education program, postgraduate theses, content analysis 

 

 

1.GİRİŞ 

     Eğitim bireylerin gelişmesi yönünden büyük önem arz etmektedir. Eğitim bireylere istendik 

davranışları kazandırmayı, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır (Aydın, 

2010). Kişinin istendik amaçlar doğrultusunda sosyal, toplumsal, beden, duygusal ve kişilik olarak 

geliştirilmesi ve gelecek hayata hazırlanmasının temeli eğitimdir (Akyüz, 2016). Gelecek nesil için 

yatırım yapmak istenirse, eğitimin küçük yaşlardan itibaren başlaması gerektiği anlayışı ortaya çıkmıştır 

(Arıcı, 2016). Okul öncesi eğitim gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçların karşılanıp ilköğretime 

hazırlanıldığı bir eğitim sürecidir (Canbeldek, 2015).  

     Çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemek ve çocuğa bütünsel olarak yaklaşmak bireydeki 

kişilik ve karakterin oluşmasını sağlamak için 0-72 aylık çocukların gelişimsel özelliklerine destekleyen 

çevre olanaklarının hazırlanması (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013) ayrıca eğitimin kazanım ve 

göstergeler doğrultusunda planlı ve de programlı olması gerekmektedir (Tükel, 2017). Okul öncesinde 

plan ve program için belli bir eğitim kurumu çatısı altında belli zaman ve sürelerde bireylere 
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kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri, davranış ve tutumların kazandırılması adına  eğitim programı 

kullanılmaktadır (Can Gül, 2009).  

      Okul öncesi eğitimin başarılı olması aynı zamanda okul öncesi eğitim programının niteliği 

ve başarı sayesinde olacaktır. Bu çalışma da betimsel içerik analiziyle okul öncesi eğitim programı ile 

ilgili yapılan lisansüstü çalışmalar incelenecektir. Alan yazın taramasında okul öncesi eğitim programı 

ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerde betimsel içerik analizinin yapıldığı çalışmaya rastlanılmamıştır. Okul 

öncesi eğitim programının betimsel içerik analiziyle incelenmesiyle birlikte alana katkı sağlaması ve 

okul öncesi eğitim programı alanında çalışma yapacak kişilere ışık tutması amaçlanmıştır.  

Okul öncesi eğitim programı ile ilgili lisansüstü çalışmaların; 

a. yayın yılına, türüne, enstitü ve anabilim dalına göre dağılımları nasıldır? 

b. araştırma konusuna göre dağılımları nasıldır? 

c. araştırma yöntemlerine göre dağılımları nasıldır? 

2.YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

     Araştırmada 2013-2021 yılları arasında okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan 

lisansüstü çalışmaların incelenmesinde sistematik derleme yönteminden betimsel içerik analizi 

kullanılmıştır. Sistematik derleme, belirlenen bir disiplin veya konu alanında yayınların var olan 

durumlarının niceliksel olarak bibliyometrik analizlerinin yapılmasıdır (Yalçın ve Esen, 2016; akt. 

Bellibaş ve Gümüş, 2018). Araştırma yapılırken Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez 

Merkezi’nde “okul öncesi eğitim programı” anahtar kelimesi ile araştırma yapılmıştır. Tarama 

sonucunda YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen 36 adet yüksek lisans ve 8 adet doktora tezine 

ulaşılmış olup ulaşılan tezlere kodlar verilmiştir.  

Çalışma Grubu 

       Araştırma da çalışma grubu olarak amaçsal örneklemenin bir çeşidi olan ölçüt örnekleme 

yöntemine göre okul öncesi eğitim programının son güncellenme tarihi ile günümüz tarihi 2013-2021 

yılları arasında yayımlanmış olan okul öncesi eğitim programı ile ilgili lisansüstü çalışmalar 

kullanılmıştır. Ölçüt örneklem, araştırmacı tarafından belirlenen belli ölçütlerin veya araştırmanın kendi 

içindeki ölçütlerinin kullanılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2004). Çalışmanın birinci ölçütünü YÖK 

ulusal tez merkezinde yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezleri, ikinci ölçütünü 2013-2021 yılları 

arasındaki yayımlanmış çalışmalar olması ve üçüncü ölçütünü ise “okul öncesi eğitim programı” anahtar 

kelimesinin kullanılması oluşturur. 

Veri Kaynakları ve Verilerin Toplanması 
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     Bu araştırmada, 2013-2021 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde okul öncesi eğitim 

programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmalar incelenmiş ve ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ulusal 

tez merkezinde okul öncesi eğitim programı anahtar kelimesini içeren tezler seçilmiş ve incelenmiştir. 

Sonra bu tezler için bir havuz oluşturulup bilgisayar ortamına aktarılmış ve her birine numara verilmiştir. 

Tablo 1’de 2013-2021 yılları arasında okul öncesi eğim programı alanında yapılan yüksek lisans ve 

doktora tezlerinin numaralandırılmış hali bulunmaktadır.    

Tablo 1. Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Genel Özellikleri 

N

o 
Yazar 

Y

ıl 
Başlık 

T

ür 

1 
Şaban 

TATAR 

2

013 
“Okul öncesi eğitim programı din eğitimi ilişkisi” 

Y

üksek 

Lisans 

2 
Ayşenur 

YAZAR 

2

013 

“Okul öncesi eğitim programının ilköğretime hazırlık 

açısından incelenmesi” 

D

oktora 

3 
Mehmet Oğuz 

GÖLE 

2

014 

“Okul öncesi öğretmenlerin nitelikli bir okul öncesi 

eğitim programında bulunması gereken özelliklere ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

4 Elif KAYA 
2

014 

“Okul öncesi eğitim programının işitme engelliler 

ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre 

değerlendirilmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

5 
Ülkü 

DÜZGÜN 

2

014 

“Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim 

programı ve 2012 değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin görüşleri 

(Kayseri ili örneği)” 

Y

üksek 

Lisans 

6 Berat AHİ 
2

015 

“Okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan çevre 

eğitimi programının çocukların 'Çevre' kavramı hakkındaki 

zihinsel model gelişimine etkisi” 

D

oktora 

7 
Özge 

KEÇECİOĞLU 

2

015 

“MEB okul öncesi eğitim programı ve montessori 

yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal 

becerilerinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

8 
Nazmiye Esra 

IŞIK 

2

015 

“ Öğretmenlerin MEB 2013 okul öncesi eğitim programı 

hakkındaki görüşleri ve programı kullanma durumları” 

Y

üksek 

Lisans 

 

 

9 
Nisa 

BAŞARA BAYDİLEK 

2

015 

“Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme 

becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme 

becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi” 

D

oktora 
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1

0 
Fatma KOÇ 

2

015 

“ Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim 

programındaki etkinliklere yönelik öz-yeterlik inançlarının 

incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

1

1 

Emine 

SİLDİR 

2

016 

“ Okul öncesi döneme yönelik hikâye kitaplarının Milli 

Eğitim Bakanlığı 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan 

sosyal duygusal alan gelişimle ilgili kazanımları desteklemeleri 

yönünden incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

1

2 

Hediye 

ÖZKAN 

2

016 

“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin 

yaratıcılık düzeyleri ile öğretmenlerin yaratıcılık gelişimine ve 

okul öncesi eğitim programına yönelik görüşleri ve uygulamaları” 

Y

üksek 

Lisans 

1

3 

Selvi AKGÜL 

ALAK 

2

016 

“ Pamuk Şekerim I-II kitaplarının MEB Okul Öncesi 

Eğitim programı (2013) açısından incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

1

4 

Emine 

KIZILTAŞ 

2

016 

“ Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinliklerle 

bütünleştirilmiş alan gezisi etkinliklerinin 48-66 aylık çocukların 

sosyal-duygusal beceri gelişimine etkisi” 

D

oktora 

1

5 
Naim ÜNVER 

2

016 

“ Okul öncesi eğitim programını değerlendirme ölçeğinin 

geliştirilmesi ve bu ölçeğe bağlı olarak öğretmenlerin 

uygulamalarını değerlendirmeleri” 

D

oktora 

1

6 

Gamze 

KARAHAN  

2

016 

“ 2012 okul öncesi eğitim programını yaratıcılık açısından 

incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

1

7 

Ayşen 

TÜKEL 

2

017 

“2013 okul öncesi eğitim programı ile ilgili öğretmen 

görüşlerinin değerlendirilmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

1

8 

Gülşen 

SEZER 

2

017 

“ Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin öğretimsel 

liderlik uygulamalarında okul öncesi eğitim programı bilgisinin 

önemi” 

Y

üksek 

Lisans 

1

9 
Abdulğafur İŞ 

2

017 

“ Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 2013 okul öncesi 

eğitim programındaki kazanımların gerçekleşme düzeyine yönelik 

algıları” 

Y

üksek 

Lisans 

2

0 
Semra AKTO 

2

017 

“ Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim 

programındaki değerler eğitiminde kullandıkları yöntem ve 

tekniklerin uygunluğunun incelenmesi (Mardin örneği)” 

Y

üksek 

Lisans 

2

1 

Zekeriya 

ARSLAN 

2

017 

“ Okul öncesi öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim 

programını uygulamada karşılaştıkları sorunların düzeyi” 

Y

üksek 

Lisans 

2

2 

Öznur 

PURTAŞ 

2

017 

“ Okul öncesi eğitim programı hareket ve bütünleştirilmiş 

hareket etkinliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 
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2

3 

Derya 

HAMARAT 

2

017 

“ 2013 okul öncesi eğitim programı ve bu programın 

uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

2

4 

Keziban Büşra 

KAYNAK EKİNCİ 

2

017 

“ MEB okul öncesi eğitim programına uyarlanmış piramit 

metodunun 5 yaş çocuklarının dil ve erken okuryazarlık 

becerilerine etkisinin incelenmesi” 

D

oktora 

2

5 

Filiz 

AYDEMİR 

2

018 

“ Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi 

eğitim programını planlama ve uygulamaya yönelik çalışmalarının 

incelenmesi” 

D

oktora 

2

6 

Aliye 

DUMAN 

2

018 

“ Beyin temelli öğrenmeye göre okul öncesi eğitim 

programında yer alan bilişsel etkinliklerin ilkokula hazır 

bulunuşluğa etkisinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

2

7 

Zülfikar 

GÜVENİR 

2

018 

“ Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik 

tutumları ile okul öncesi eğitim programında yer alan fen 

etkinliklerini uygulama durumları” 

Y

üksek 

Lisans 

2

8 

Muhammed 

ÇATALBAŞ 

2

018 

“ Okul öncesi eğitim programındaki karakter eğitiminin 

incelenmesi ve okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi 

hakkındaki görüşleri” 

Y

üksek 

Lisans 

2

9 

Sezin 

DEDEOĞLU 

2

018 

“ MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori 

programına göre eğitim alan çocukların bilişsel gelişim ve sosyal 

yetkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

3

0 

Funda Gül 

KILINÇ 

2

019 

“ Öğretmenlerin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı' nda 

yer alan ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanım durumları” 

Y

üksek 

Lisans 

3

1 

Merve Nur 

YILDIZ 

2

019 

“ MEB 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan 

güne başlama ve günü değerlendirme zamanının etkin 

uygulanmasına ilişkin öğretmen, müdür ve akademisyen 

görüşlerinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

3

2 

Merve 

KARAGÖZ 

2

019 

“ MEB 2013 okul öncesi eğitim programının uygulanışına 

ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

3

3 
Selin YAŞAR 

2

019 

“ 2013 okul öncesi eğitim programı uygulamalarına 

ilişkin veli görüşleri” 

Y

üksek 

Lisans 

3

4 

Özden Duygu 

ÇELİK 

2

019 

“ Okul öncesi eğitim programındaki dil gelişimi ve öz 

bakım becerilerine ilişkin kazanımların gerçekleşme düzeylerinin 

incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

3

5 

Evrim 

KOCALAR 

2

019 

“ 2013 okul öncesi eğitim programının karakter eğitimi 

açısından değerlendirilmesi” 

Y

üksek 

Lisans 
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Verilerin Analizi 

        Bu araştırma kapsamında yer alan okul öncesi eğitim programı ile ilgili 36 adet yüksek 

lisans ve 8 adet doktora tezi; yayın yılı, yayın türü, çalışmanın yapıldığı enstitü ve anabilim dalı, konu 

ve araştırma yöntemi açısından betimsel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Betimsel içerik analizi, 

çalışılmak istenen disiplin veya konu alanına ilişkin araştırmaların genel özelliklerinin belirgin 

yönleriyle ortaya çıkarılmasını sağlayan sistematik derleme yöntemidir (Çalık ve Sözbilir, 2014).  

       Araştırma soruları doğrultusunda tezler demografik özelliklerine göre (tür, yıl, enstitü, ana 

bilim dalı) konu ve araştırma yöntemi bakımından incelenmiştir. Tablolardaki verilerin karşılaştırılması 

için betimsel analiz tekniklerinden frekans ve yüzde analizlerinden yararlanılmıştır.  

 

3

6 

Seray 

DURKAYA 

2

019 

“ MEB okul öncesi eğitim programına ve Montessori 

yaklaşımına göre eğitim alan anasınıfı çocuklarının sezgisel 

matematik yeteneklerinin karşılaştırılması” 

Y

üksek 

Lisans 

3

7 

Elif Nisa 

PAKSOY 

2

020 

“ Okul öncesi eğitim programının stufflebeam (CIPP) 

program değerlendirme modeli ile incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

3

8 

Memduha 

YAVAŞ 

2

020 

“ Montessori ve MEB okul öncesi eğitim programında 

eğitim gören çocukların değer düzeyleri, sosyal yetkinlik ve 

davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

3

9 

Merve 

YILDIRIM 

2

020 

“ TÜBİTAK Meraklı Minik dergisinin içeriğinin M.E.B. 

okul öncesi eğitim programındaki kazanımlar açısından 

incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

4

0 

Fatma 

AKBULUT 

2

021 

“ Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. Okul Öncesi Eğitim 

Programı'ndaki kavramlara yer verme durumunun incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

4

1 

Serkan 

ÇİFTÇİ 

2

021 

“ Okul öncesi eğitim programındaki etkinliklerin iki dilli 

çocukların Türkçe dil gelişimine etkisinin incelenmesi” 

D

oktora 

4

2 

Nazlı Sıla 

YERLİYURT 

2

021 

“ Okul öncesi eğitim programı ile ilgili Dergipark'ta 

yayımlanan makalelerin incelenmesi (2013-2020)” 

Y

üksek 

Lisans 

4

3 
Önder KAZA 

2

021 

“ Montessori eğitimi ile okul öncesi eğitim programı 

uygulanan okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme 

becerilerinin incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 

4

4 
Hazal KOÇ 

2

021 

“ Okul öncesi eğitim programındaki belirli gün ve haftalar 

çizelgesinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi” 

Y

üksek 

Lisans 
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3.BULGULAR  

     Araştırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar burada yer alacaktır. 

Araştırma da elde edilen bulgular ve yorumlar, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda sunulacaktır.  

     1.alt problem olan okul öncesi eğitim programı ile ilgili lisansüstü çalışmalarının demografik 

özellikleri ( tür, yıl, enstitü, anabilim dalı) göre dağılımlarının betimsel istatistikleri Tablo 2.3.4. ve 5. 

‘teki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 2.Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Çalışmalarının Türlerine Göre Dağılımları 

 

      Tablo 2’de okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların türlerine 

göre yüksek lisans tezinin 36 ve doktora tezi sayısının 8 adet olduğu görülür. Bu tezler doğrultusunda 

okul öncesi eğitim programında yapılan çalışmalar daha çok 36 adet çalışmayla % 81,81’lik dilimle 

yüksek lisans tezi şeklindedir.  

Tablo 3.Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılımları 

 

 

 

Değişken  
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

 

                         Türü 

 

Yüksek 

Lisans Tezi 
36 81,81 

Doktora Tezi 8 18,18 

Toplam            44           100 

Değişken  
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

 

Yıl 

 

2013 2 4,54 

2014 3 6,81 

2015 5 11,36 

2016 6 13,63 

2017 8 18,18 

2018 5 11,36 

2019 7 15,90 

2020 3 6,81 

2021 5 11,36 

Toplam 44 100 
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      Tablo 3 incelendiğinde okul öncesi eğitim programları ile ilgili lisansüstü çalışmalarının 

yıllara göre dağılımlarında en çok tez çalışmasının 2017 yılında 8 adet çalışma ile %18,18 dilimde 

olduğu ve en az çalışmanın ise 2013 yılında 2 adet çalışma ile % 4,54 dilime sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Çalışmalarının Enstitülere Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

     Tablo 4 görüldüğü gibi okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların 

en çok 21 adet çalışma ile % 47,72 dilim ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, 12 tane çalışma ile 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve 10 adet çalışmayla Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde en az yapılan 

çalışmanın ise 1 adet çalışma olarak % 2,27’lik dilimle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapıldığı 

görülmektedir. 

Tablo 5. Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Çalışmalarının Ana Bilim Dalına Göre 

Dağılımları 

Değişken  
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

        

    Enstitü     

  

Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü 
12 27,27 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 21 47,72 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 10 22,72 

Fen Bilimleri Enstitüsü 1 2,27 

Toplam 44 100 

Değişken  
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 
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       Tablo 5’e bakıldığında ise okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü 

çalışmaların daha çok 17 adet çalışma ve %38,63’lük dilimle Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında, en 

az ise 1 adet çalışma  ve % 2,27’lik dilimle Ölçme ve Değerlendirme, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul 

Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ve Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim 

Dallarında yapıldığı belirlenmiştir. 

      2.alt problem olan okul öncesi eğitim programı ile ilgili lisansüstü çalışmalarının konularına 

göre dağılımlarının betimsel istatistikleri Tablo 6. ‘da sunulmuştur. 

Tablo 6.  Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Çalışmalarının Konularına Göre 

Dağılımları 

 O
K

U
L

 Ö
N

C
E

S
İ 

E
Ğ

İT
İM

 P
R

O
G

R
A

M
I Tez Konuları Frekans(f) Yüzde(%) 

Yönelik Görüşler 12 27,27 

Din Eğitimi 1 2,27 

Çevre Eğitimi 1 2,27 

Karakter Eğitimi 2 4,54 

Etkinlikleri Uygulama ve Desteklemesi 2 4,54 

Zihin Haritalarının Çoklu Bütüncül  Yaklaşımla 

Analizi  
1 2,27 

Öz Yeterlilik İnançları 1 2,27 

Akıl Yürütme Becerileri 1 2,27 

Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme 3 6,81 

 

 

 

Ana 

Bilim Dalı 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 17 38,63 

Temel Eğitim Anabilim Dalı 10 22,72 

Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı 1 2,27 

İlköğretim Ana Bilim Dalı 8 18,18 

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi 

Ana Bilim Dalı 
2 4,54 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim 

Dalı 
1 2,27 

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı 
1 2,27 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim 

Dalı 
1 2,27 

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı 2 4,54 

Toplam 44 100 
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Montessori Eğitimi 3 6,81 

Gelişim Alanlarını Desteklemesi 3 6,81 

Pamuk Şekeri I-II Kitaplarının İncelenmesi 1 2,27 

Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bu 

Ölçeğe Bağlı Olarak Öğretmenlerin Uygulamalarını 

Değerlendirmeleri 

2 4,54 

Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik 

Uygulamalarında  
1 2,27 

Kazanımların Gerçekleşmesi 2 4,54 

Değerler Eğitimi 1 2,27 

Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi 1 2,27 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uygulamada 

Karşılaştıkları Sorunlar 
1 2,27 

Uyarlanmış Piramit Metodunun 5 Yaş 

Çocuklarının Dil ve Erken Okuryazarlık Becerilerine 

İlişkin Etkisinin İncelenmesi 

1 2,27 

Etkinliklerin Uygulama ve Desteklemesi 3 6,81 

Kavramlara Yer Verme 1 2,27 

Beyin Temelli Öğrenme 1 2,27 

Zihin Haritalarının  1 2,27 

TÜBİTAK Merak Minik Dergisi İnceleme 1 2,27 

Toplam 44 100 

       

     Tablo 6 da yer alan veriler ışığında okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü 

çalışmalarının yapıldığı konulara göre dağılımları verilmiştir. 12 adet ve % 27,27 dilimle okul öncesi 

eğitim programına yönelik olarak en çok çalışılan konunun görüşlerin alınması olduğu görülür. Bunun 

sebebi olarak programı öğretmenler uyguladıkları için onların görüşlerinin alınması bu doğrultuda 

değerlendirmelerin yapılması sebep olabilir. En az tercih edilen konuların ise 1 adet ve %2,27’lik dilimle 

zihin haritaları, TÜBİTAK Meraklı Minik dergisi inceleme, beyin temelli öğrenme, kavramlara yer 

verme, uyarlanmış piramit metodu, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, yayınlanan 

makalelerin incelenmesi, yöneticilerin öğretimsel liderlik uygulamaları, akıl yürütme, din, çevre ve 

karakter eğitimi, Pamuk Şekeri I-II kitabı incelemesi, zihin haritaları çoklu bütüncül analizi, akıl 

yürütme ve öz yeterlilik inançlarının incelenmesi adına yapılmış olan çalışmalar olduğu görülür. 

      3.alt problem olan okul öncesi eğitim programı ile ilgili lisansüstü çalışmalarının araştırma 

yöntemine göre dağılımlarının betimsel istatistikleri Tablo 7.’ de sunulmuştur. 
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Tablo 7. Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Lisansüstü Çalışmalarının Araştırma Yöntemine Göre 

Dağılımları 

Yöntem  
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Nicel Yöntem 22 47,74 

Nitel Yöntem 14 31,81 

Karma Yöntem 9 20,45 

Toplam 44 100 

 

       Tablo 7 de okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların araştırma 

yöntemine göre dağılımları verilmiştir. Buna göre okul öncesi eğitim programını değerlendirmek için 

en çok kullanılan yöntemin 22 adet çalışma ve % 50’lik dilimle nicel yöntem olduğu daha sonra ise 14 

adet çalışma ve %32’lik dilimle ise nitel yöntem ve en az 9 adet çalışma ve  %20’lik dilimle karma 

yöntem kullanılarak yapılan çalışmalar olduğu görülür.  

4. SONUÇ 

       Çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye’de okul öncesi eğitim programı ile ilgili YÖK 

Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisansüstü çalışmalar taranmıştır. 2013 okul öncesi eğitim 

programının son güncel program olmasından dolayı çalışma da 2013- 2021 yılları arasında okul öncesi 

eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmalar betimsel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Okul 

öncesi eğitim programı kapsamında yapılan lisansüstü çalışmalarda yıllara göre artış ve azalmalar söz 

konusudur. Bundan dolayı okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların en fazla 

yapıldığı yılın 2017 yılı olduğu en az çalışma yapılan yılın ise 2013 yılı olduğu görülür. 2013 yılında 

okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların sayısının az olmasının nedenini 

2012 okul öncesi eğitim programının güncellenmesiyle gerçekleşen 2013 güncel okul öncesi eğitim 

programının yeni olmasından dolayı kaynaklandığı söylenebilir. 

      Okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılmış lisansüstü çalışmalarda 36 adet yüksek lisans 

ve 8 adet doktora tezi olmak üzere toplam da 44 adet lisansüstü çalışma bulunmuştur. Bu tezlerden 

yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden çok olma sebebi olarak yüksek lisans öğrenci sayısının fazla 

olması ve programa girişte yabancı dil şartının aranmamasından kaynaklandığı söylenebilir (Çağlı, 

2019).  

      Okul öncesi eğitim programının araştırma konularına göre değerlendirilmesinde en çok 

çalışılan konunun  %27,27 dilim ve 12 adet çalışmayla ilk sırada yer alan görüşlerin alınması konusu 

olduğu görülür. Okul öncesi eğitim programında öğretmen, müdür, veli ve akademisyen gibi bireylerden 

elde edilen görüşler sayesinde okul öncesi eğitim programında eksiklikler, başarılı noktalar, uygulama 
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ve planlamada ki sorunlar ortaya konulmak istenmektedir (Koç, 2021; Karagöz, 2019; Yaşar, 2019; 

Yıldız, 2019; Kılınç 2019; Hamarat, 2017; Tükel, 2017; Özkan, 2016; Işık, 2015; Göle, 2014; Düzgün, 

2014; Kaya, 2014). 

      Okul Öncesi eğitim programında araştırma yöntemi olarak %50’lik dilime sahip 22 adet 

nicel çalışma yönteminin diğer araştırma yöntemlerinden daha çok kullanıldığı görülmüştür. Nicel 

çalışmaların daha çok kullanılma sebebi olarak araştırma sonuçlarına ulaşılmasının ve genellemesinin 

kolay olduğu gösterilir (Yavaş, 2020). 

      Özkan Karaoğlan’ın (2021) zihin haritası tekniğinin okul öncesi eğitim programında yer 

alan matematik kavramlarının öğretilmesinde kullanılmasına yönelik deneysel çalışmada kontrol grubu 

yönünde anlamlı farklılık olduğu ve meta-tematik değerlendirmede ise zihin haritasına karşı olumlu 

tutumlarının olduğunu sonuçlarına ulaşılmıştır.  Beyin temelli öğrenme etkinlikleri çocukların ilkokula 

hazır olma durumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Duman, 2018). Okul öncesi 

öğretmenlerinin fene yönelik tutumlarının fen etkinliklerini uygulama düzeylerini arttırdığı 

belirlenmiştir (Güvenir, 2018). MEB okul öncesi programı ilkelerine göre hareket etkinliklerinde yeterli 

uygulamaların olmadığı belirlenmiştir (Purtaş, 2017). MEB okul öncesi eğitim programının piramit 

metoduyla uyarlanmasıyla yapılan çalışmada 5 yaş çocuklarının dil ve okuryazarlık becerilerini olumlu 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Kaynak Ekici, 2017).  Okul öncesi eğitim alan çocukların eğitim 

almayan çocuklara göre bilişsel, sosyal ve duygusal, dil, motor ve öz bakım beceri gelişim alanları ile 

birlikte ilkokula hazırbulunuşluklarının düzeylerinin de daha iyi durumda olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Yazar, 2013). 

     Yerliyurt’un (2021) ve Düzgün’ün (2014) çalışmasında okul öncesi eğitim programında 

dışsal faktörlerin etkili olduğu, güncellenen 2013 okul öncesi eğitim programına yapılan değişiklikler 

konusunda uyum sorunlarının yaşandığı, okul öncesi eğitimin çocuklar için önemi ve nitelikli bir okul 

öncesi eğitim gören çocukların ileriki dönemlerde gelişimlerinin de olumlu olacağı, okul öncesi eğitim 

programının çocukların farklı öğrenim kademelerinde öğretilecek derslerle sarmal bir yapıda ilişkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul öncesi eğitimde belirlenen amaçlara ulaşılmama sebepleri olarak 

öğretmenlerin deneyimsiz olması ve fiziksel imkanların yetersizliği (Karagöz, 2019; Yerliyurt, 2021) 

okul öncesi eğitim programının çocukların gelişimsel özelliklerinin dikkate alınarak hazırlanması, okul 

öncesi eğitimi konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimin verilmesi ve okul ile aile işbirliğinin 

sağlanması gerektiği tespit edilmiştir (Yerliyurt, 2021).  

     Öğretmenlerin program uygulamada karşılaştıkları sorunlar eğitim durumları, okul türü, 

hizmet içi eğitim alma durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir (Arslan, 2017). 

     Okul öncesi eğitime devam eden iki dilli çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre okul öncesi 

eğitim faaliyetlerine katılımları etkinlik yapısına farklılaştığı, etkinlik türü iki dilli çocukların etkinlik 
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seviyesine katılımlarında anlamlı fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılırken yaş ve cinsiyet özelliklerine 

göre iki dilli çocukların dil kullanım seviyelerinin farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çiftçi, 2021). 

     Akbulut’un (2021) çalışmasında okul öncesi eğitim programındaki kavramlara resimli 

kitaplarda yeterli yer verilmediği ve çeviri kitap sayısının az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca resimli 

kitaplarda okul öncesi eğitim programında sosyal ve duygusal gelişim alanına yönelik kazanımların 

yeterli düzeyde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Sildir, 2016). Okul öncesi eğitimde alan gezisinin 

çocukların sosyal duygusal gelişiminin desteklenmesinde deney grubu lehinde farklılık belirlenmiştir 

(Kızıltaş, 2016). Belirli gün ve haftalar konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi, yeterli bütçe ve 

materyal desteğinin sağlanması gerektiği ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının ders programına da 

belirli gün ve haftalar kapsamına yönelik ders ekleme, seminer düzenlenme işlemlerinin yapılmasının 

gerekli olduğu yönünde bir sonuca ulaşılmıştır (Koç, 2021). 

     Montessori eğitimi alan çocuklar ile MEB okul öncesi eğitim programı kapsamında eğitim 

gören çocukların karşılaştırma sonuçlarında Montessori eğitimi alan çocukların; yaratıcı düşünme 

düzeylerinin daha yüksek olduğu (Kaza, 2021) değer düzeyleri, sosyal yetkinlik, davranışlarının; anne 

babanın eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş ve anaokuluna devam etme sürelerine göre anlamlı farklılıklar 

içerdiği (Yavaş, 2020), bilişsel gelişim düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu ama sosyal yetkinlik, 

saldırganlık ve kaygı arasında farklılık bulunmadığı (Dedeoğlu, 2018), sezgisel matematik yetenekleri 

konusunda da bu çocukların lehinde farklılıklar olduğu (Durkaya, 2019), öz düzenleme becerileri ile 

farklı kültürlere olan bakış açılarında demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar bulunurken 

çocukların kardeş sayılarına göre anlamlı farklılık bulunmadığı (Gündoğdu, 2021), iletişim becerilerinin 

daha yüksek düzeyde olduğu, daha az davranış problemleri yaşadıkları ve sosyal becerilerinin ise 

annenin yaşı, anne ve babanın eğitim ve gelir düzeyi, okula devam etme durumlarına göre farklılıklar 

içerdiği tespit edilmiştir (Keçecioğlu, 2015).    

     TÜBİTAK Meraklı Minik dergisinde MEB okul öncesi eğitim programının dil gelişim 

alanına yönelik kazanımlarını daha çok desteklediği fakat öz bakım becerileri gelişim alanının 

kazanımlarını ise daha az desteklediği belirlenmiştir (Yıldırım, 2020).  Okul öncesi eğitim programında 

dil gelişimi ve öz bakım becerileri gelişim alanlarının kazanım düzeylerinin gerçekleşme durumu 

öğretmenler tarafından yüksek düzey olarak belirtilirken velilerin görüşlerine göre dil gelişimin çok 

yüksek düzeyde ama öz bakım becerileri gelişim alanının yüksek düzeyde gerçekleştiği sonucuna 

ulaşılmıştır (Çelik, 2019).  

     2013 okul öncesi eğitim programına yönelik görüşlerde; velilerin eğitim durumları ile 

çocukların eğitim gördükleri okul türü arasında anlamlı farklılık içerdiği belirlenmiştir (Yaşar, 2019), 

güne başlama ve günü değerlendirme zamanına göre müdür, öğretmen, akademisyen olarak üç meslek 

grubunun ortak görüşlerine göre güne başlama zamanının çocuğun özgürce hareket etmesini 

desteklediği ve günü değerlendirme zamanın ise etkinliklerin değerlendirilmesi ve hatırlanmasını 
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sağlaması açısından faydalı olduğu (Yıldız, 2019), öğretmenlerin program hakkında bilgilerinin 

olmasına rağmen hazır plan kullandıkları, aile katılımını planlarında uygulamadıkları ve çocuklara 

yönelik etkinlik planlarken etkinliklerde pasiflik ve aktiflik durumlarını dikkate aldıkları (Aydemir, 

2018), ayrıca öğretmenler programdaki kazanım ve göstergelerin açık, anlaşılır olduğunu ve programın 

esnek, işlevsel bir yapıda öğrenciyi merkeze aldığını belirtirken fakat programı uygulamada 

öğretmenlerin fiziksel ortam yetersizliği yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Hamarat, 2017; Işık, 2015). 

Öğretmenler fiziki ortam, malzeme, donanım yetersizliği ile (Tükel, 2017) ve MEB dergilerinin kazanım 

ve kavramlar gibi bir çok alanda yetersiz olduğu yine öğretmenler tarafından belirtilmiştir (Akgül Alak, 

2016; Tükel, 2017). 

      Öğretmenler 2013 okul öncesi eğitim programındaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin 

sayısının az ve materyal eksikliğinin çok olduğunu ayrıca öğretmenlerin program hakkında yeterince 

bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Kılınç, 2019). Öğretmenler değerler eğitiminin önemli 

olduğunu ve okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimi için kullanılan yöntem ve tekniklerin 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir (Akto, 2017).  

       Paksoy’un (2020) çalışmasında okul öncesi eğitimin çocukların tüm gelişim alanlarını 

destekleyecek yönde güncel olması ve farklı çevrelerden gelen çocuklara hitap etmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Kocalar’ın (2019) çalışmasında 2013 okul öncesi eğitim programında karakter 

eğitimlerinin gerçekleşme düzeyleri yüksek düzey olarak belirlenirken; Çatalbaş’ın (2018) yaptığı 

çalışmada okul öncesi eğitim programının karakter eğitimi konusunda güncellenmesi gerektiği ve 

öğretmenlerin bu eğitimde yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

       Okul öncesi eğitim programındaki kazanımlar konusunda okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 

aile katılımı etkinliğinin yetersiz olduğuna dair ortak görüş belirtirken, gelişim alanları ile program 

hakkında her iki meslekte farklı görüşler bildirmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin verilerde okul öncesi 

öğretmenlerinden daha düşük puanlar elde ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (İş, 2017).  

       Sezer’in (2017) yaptığı çalışmada ilkokul ve anaokulu yöneticileri kendilerini öğretimsel 

liderlikte yeterli görmekteyken, ilkokulda ve anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin 

yöneticilerine dair öğretimsel liderlik özelliklerine ait görüşleri birbirinden farklıdır. Öğretmenlerin 

mezun oldukları bölümler, yaş grupları, eğitim düzeyleri açısından ve davranışçı, bilişsel, gelişimsel ve 

Waldorf yaklaşımları, Çoklu Zeka Kuramı açısından öğretmen görüşlerinde ders, konu, seminer, kurs 

planlama ve günlük yaşama aktarma da ders, konu, seminer ve kurs lehine farklılık bulunduğu 

belirtilmiştir (Ünver, 2016).  

      Okul öncesi eğitim alan çocukların yaratıcı düşünme düzeylerinin iyi ve orta seviye de 

olduğu, yaratıcılığı aile, çevre, öğretmen ve uyaranların engellediği fakat özgürlük, zeka, cinsiyet ve 

kalıtım gibi faktörlerin ise yaratıcılığı geliştirdiği tespit edilmiştir (Özkan, 2016). Okul öncesi eğitim 

programında yer alan kazanım, göstergeler ve etkinliklerin yaratıcılığı desteklediği yönünde sonuca 
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ulaşılmıştır (Karahan, 2016). 4 yaş grubunda görev yapan okul öncesi öğretmenleri örtük program 

hakkında bilgi sahibi olmamasına rağmen 5 yaş grubu öğretmenlerinin örtük programa olumlu baktığı 

ayrıca okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerini içeren kazanım ve göstergelerin bizzat 

yer almadığı ama akıl yürütme becerilerinin uygulamalarda kullanıldığı belirlenmiştir (Başara Baydilek, 

2015). Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının mesleki deneyim, çalışılan kurum ve 

yaşlarına göre farklılık gösterdiği ayrıca öğretmenlerin okul öncesi etkinliklerinde alan gezisini hiç 

uygulamadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Koç, 2015). Ahi ‘nin (2015) yılında yaptığı çalışmada okul 

öncesi eğitim programıyla kaynaştırılmış olan çevre kavramı hakkında öğrencilerin bilimsellikten uzak 

ve eksik bilgilere sahip oldukları tespit edilmiştir.  

      Nitelikli bir okul öncesi eğitim programı hakkında öğretmenlerin görüşlerinde mesleki 

deneyim, hizmet içi eğitim, mezun oldukları bölümlere göre anlamlı farklılık bulunmadığı, 

yükseköğretim ve fakültenin örgün ve yaygın olma durumları arasında örgün eğitim lehinde anlamlı 

farklılık olduğu belirlenmiştir (Göle, 2014). Okul öncesi öğretmenleri programın amaç, kazanım ve 

içerik ögeleri hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmakla birlikte bu ögelerin işitme engelli öğrenciler 

için uygun olmadığını tespit etmişlerdir (Kaya, 2014). Çocukların gelişim özellikleri doğrultusunda 

çocuklara dini ve ahlaki ögelerin verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Tatar, 2013). 

Bu sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde bulunulabiliriz. 

1. Okul öncesi eğitim programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğrencilerin de 

görüşlerinin alındığı çalışmalar yapılabilir. 

2. Okul öncesi eğitim programı alanında betimsel içerik analizi çalışmalarının daha fazla 

yapılması sağlanabilir. 

3. Montessori eğitimi ile MEB okul öncesi eğitim programındaki farklılıklar belirlenerek okul 

öncesi eğitim programında yer alan özellikler tekrar düzenlenebilir 
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Özet 
Toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği kapsamında kadın-erkek rollerini, anne-baba rollerini, toplumsal 

cinsiyet kalıp yargılarını edebi eserler (kitaplar) üzerinden incelemeyi hedefleyen bu çalışma da doküman 

incelemesi yapılmış ve farklı kategorilerdeki kitaplar söylem analizine tabi tutulmuştur. Nitel bir çalışma olan bu 

araştırma ile okul öncesi dönem, ilköğretim dönemi ve ergenlik/genç yetişkinlik dönemine ilişkin toplam 17 eser 

incelenmiştir. Gösterilenin ve söylenenin altında yatan anlamlara ulaşmayı hedefleyen bu çalışma ile toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve eşitsizliğine dair farklı bulgular elde edilmiş ve tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet1, roller2, kitap3, resimli kitap4, kadın5 

ANALYSIS OF BOOKS INTENDED FOR CHILDREN AND 

ADOLESCENTS ON THE AXIS OF GENDER ROLES 

Abstract 
This study, which aims to examine the roles of men and women, parental roles, gender stereotypes within 

the scope of gender equality / inequality, through literary works (books), subjected books in different categories 

to discourse analysis by conducting document analysis. This research, which is a qualitative study; was focused 

on preschool period, primary education period, adolescence / young adulthood period and examined 17 works in 

total. Aiming to reach the underlying meanings of what is shown and said, this study has found different findings 

on gender equality and inequality. 

Keywords: gender1, roles2, book3, illustrated children's books4, woman5 

 

 

GİRİŞ 

İnsanlar tarihin en eski dönemlerinden beri, toplumsal bir varlık olmasının etkileriyle bir arada 

yaşamaktadır. Daha fazla kişiyle etkileşim süreci içinde olmak bireyin toplumsal olarak diğer bireyler 

üzerinde etki bırakmasına ve aynı zamanda diğer bireylerden etkilenmesine sebep olmaktadır. Tüm bu 

etkileşim süreci, bireyin içinde bulunduğu topluma özgü bir kültür oluşması için bir basamaktır. 

Bireylerin davranış örüntüleri, konuşmaları, geleneksel yapılar vs. “toplumsal normlar” yoluyla nesilden 

nesile aktarılmaktadır (Coştu, 2009). Tüm bu aktarılan kültürel ögeler kalıpsal yargılarla yeniden 

üretilmekte ve her yeni doğan çocukla birlikte aile içinde yeniden öğrenilmeye başlamaktadır. Bireyin 

kişiliği ve yaşamı, doğduğu ailenin yapısıyla şekillenmektedir.  

Birey, doğduğu ilk andan itibaren ona bakım ve eğitim veren ailesinin yaşamı algılama biçimine 

paralel olarak yetişmektedir. İçine doğduğu ailenin kültürel kodları, gelenekleri, sosyo-ekonomik düzeyi 

çocuğun zihinsel olarak yaşama hangi perspektiften bakacağı ile ilişkilendirilebilir. Sadece aile 

içerisindeki kişiler değil, içinde bulunduğu çevre de çocuğun öğrenme sürecinde aktif rol oynamaktadır. 

Bireyin  muhakeme yeteneği büyüdükçe artsa da, doğumdan sonraki ilk yıllarda öğrenilen ve kaydedilen 

bilgiler yaşamı algılayış ve davranış şekilleriyle doğrudan ilgili olabilmektedir (Yağan Güder ve Güler 

Yıldız, 2016).  

Aile, çocuğunun nasıl bir birey olmasını istiyorsa öğretme şeklini de ona göre yapacaktır. Hangi 

davranış kalıplarına göre davranacağı, hangi rolleri benimseyeceği ailenin beklentilerine göre 

şekillenebilir. Bandura geliştirmiş  olduğu ‘Sosyal Öğrenme Kuramında öğrenmenin gözlem yoluyla ve 

model alma yoluyla gerçekleşebileceğini söylemiştir. Çocuk ilk aşamada ona bakım veren kişiyi 

gözlemlemeye çalışacak ve onu taklit etmeye başlayacaktır. Aile davranışsal olarak model olduğu gibi, 

iyi bir model olmak için aynı zamanda yine kendi yaşam perspektiflerine uygun biçimde araçlar da 

seçebilmektedir (Bayrakçı, 2007). Bu araçlar bazen oyunlar, bazen şarkılar, bazen TV programları, çizgi 

filmler, bazen de masallar, resimler ya da kitaplar olabilmektedir.   



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

871 

 

Çocuklar ve ergenler için hazırlanan içeriklerin toplumsal değerlere uygun kalıp yargılar 

içerdiği düşünülmektedir. Eğitici ve öğretici olarak hazırlanmış içeriği olan ürünler yine toplumsal 

olarak belirli değerlerle hazırlanmaktadır.  Çocuklar da kendilerine sunulan bu araçlardaki, örneğin; 

kitaplarda yer alan kitap karakterleriyle özdeşim kurabilmektedirler. 

Ailenin çocuğa aktarmak istediği ve toplum tarafından birçok şekilde desteklendiği açıkça 

dikkat çeken normlardan biri toplumsal cinsiyet rolleridir. Toplumsal olarak üretilen cinsiyet rolleri ve 

beklentiler aile içinde çocuğun gözlemine sunulmakta ve o rollere uygun davranılması beklenmektedir. 

Doğumla gelen cinsel kimlik toplumda nasıl davranılması gerektiğiyle birleşmekte ve toplumsal cinsiyet 

rolleri oluşmaktadır (Dökmen, 2015).  

Cinsiyet kavramı biyolojik olarak erkek kadın ayrımını anlatırken, toplumsal cinsiyet kavramı 

ise erkeklik ve kadınlık özelliklerinin toplumsal yanını anlatır. Toplumsal cinsiyet, kadınlardan ve 

erkeklerden beklenen bir takım davranışlara ya da normlara hitap etmektedir (Öngen ve Aytaç, 2013). 

Toplumsal cinsiyet rolleri biyolojiyi yansıtıyor gibi görünse de aslında kültürün güçlü etkisini 

göstermektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri kültürden kültüre değişmekte ve zaman içerisinde de 

değişkenlik gösterebilmektedir.  

Connell (1987) her toplumda, toplumsal cinsiyet farklılıklarının bir dizi erillik ve dişillik 

özelliklerinden ortaya çıktığını ve yeniden üretildiğini belirtmektedir. Toplumsal cinsiyet, erilleri ve 

dişilleri belli toplumsal bağlamlarda birleştiren toplumsal, kültürel ve psikolojik özellikleri 

kapsamaktadır. 

Toplumun genel yapısı itibariyle bu roller birçok farklı yolla (kitle iletişim araçları, edebi 

eserler, sanat vs.) bireylere sunulmakta ve tekrar tekrar üretilmeye çalışılmaktadır. Örneğin kadın ve 

erkek rolleri TV programlarında, dizilerde, reklamlarda, haberlerde, kitaplarda, resimlerde kalıplaşmış 

bir dizi yargıyla seyircisi olan kişilere verilmektedir. Bu çalışmanın ana kaynağı olan edebi eserlerde de 

bu kalıp yargıları görmek kaçınılmazdır. 

Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma ile okul öncesi ve ilkokul çocuklarının düzeyineine uygun olarak hazırlanmış hikaye 

kitapları ile ergenler ve genç-yetişkinler için hazırlan kitaplara toplumsal cinsiyet çerçevesinde 

odaklanarak ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının, cinsiyet eşitsizliğinin, kadına karşı 

şiddetin, cinsiyete dayalı oluşan durumların nasıl verildiğini inceleme amaçlanmıştır. Çocukların ve 

gençlerin kahramanlaştırdığı karakterlerin, yaşayış ve davranış biçimleriyle ne kadar kendilerini 

özdeştirdikleri göz önüne alındığında, okudukları kitaplardaki metinlerde ve resimlerde verilen 

mesajların  önemi büyük olmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma çocuklar ve ergen/ genç-yetişkinler için hazırlanan edebi eserleri cinsiyet rolleri ve 

cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği ekseninde inceleyerek anlamaya çalıştığı için nitel bir araştırmadır. Durum 

çalışması deseni kullanılmış ve derinlemesine incelemeye çalışılmıştır.  

Durum çalışması Creswell (2007)’e göre; araştırma yapan kişinin bir veya daha fazla durumu 

farklı veri kaynakları (gözlem, belge, doküman, birebir görüşme vs) ile derinlemesine incelemeye 

çalıştığı ve incelenen durumları belirli temalar ışığında analiz ettiği nitel çalışma desenlerinden biridir 

(Akt.Subaşı ve Okumuş, 2017).  

Çalışma da, farklı türde birçok yazılı eseri inceleneceği ve bu eserleri analiz edeceği için 

doküman analizi yapılmıştır.Doküman analizi gerek basılı, yazılı eserleri gerekse teknolojik ortamda 

olan belgeleri bir anlam çıkarma, inceleme ve yorumlama kapsamında değerlendirme amacı taşır. 

Reklamlar, dergiler, mektuplar, kitaplar, sanat eserleri gibi bir çok eser için doküman analizi 

yapılabilmektedir (Kıral, 2020). 

Çalışma Grubu 
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Çalışmada araştırmacılar farklı yaş dönemleri ele alarak, o dönemlere ait eserleri incelemiştir. 

Dolayısıyla, araştırmacılar amaçlı örnekleme yöntemlerini kullanarak uygun örneklem çeşidiyle 

okulöncesi, ilkokul ve ergen kategorilerine uygun olan eserlere ulaşmış ve inceleme yapmışlardır. 

Okul öncesi döneme ait resimli hikaye kitaplarını incelemeye almadan önce araştırmacılar 

tarafından, Türkiye'de popüler olan internet kitap satış sitelerinde çok satanları belirleyerek, en çok 

satılan okul öncesi hikaye kitaplarından sekiz kitabı rastgele seçmiş ve inceleme kapsamına almışlardır.  

İlkokul eserleri için araştırmacılar, 100 temel eseri incelemişler ve içlerinden dokuz eseri 

araştırmaya dahil etmişlerdir. Ayrıca, günümüzde genç yetişkinlerin ve ergenlerin sıklıkla tercih ettikleri 

ve kitaplarını okudukları bir yazar olan Canan Tan isimli yazarın "Eroinle Dans" isimli kitabı ile Türk 

hikaye yazarları arasında önemli bir yere sahip olan Ömer Seyfettin'in "Beyaz Lale" isimli hikaye 

kitabını seçmişler ve analiz edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi  

Çalışma, doküman incelemesi yapmayı hedeflediği için araştırmanın verileri, incelenen eserlerle 

sınırlıdır. İncelenen eserlerde bulunan görseller, metinler, konuşmalar araştırmanın veri kaynaklarıdır. 

Okul öncesi dönem kitapları, resimli içerikli olduğu için araştırmacılar resimleri de incelemiş, 

göstergebilim analizinden faydalanarak söylem analizi yapılmıştır.  

Söylem analizi; farklılıkların keşfine dayanır ve bir söylem içinde değişen, dönüşen yapıları 

inceler. Kimin ne anlatmak istediğinden çok, anlatılmak isteneni araştırır. Yalnızca metin üzerinden 

değil, aynı zamanda şekiller, semboller, normlar, ifadeler de söylem analizinin incelediği alanlardır 

(Aziz, 2020). Aşağıda farklı kategorilerde incelemeye alınan kitapların isimleri verilmeye çalışılmıştır. 

Okul öncesi dönem: Yayazula,Yayazula’nın Çocuğu, Kral Teo Kitabı, Kutup Ayısı Pigi, Uğur Böceği 

Benekli, Ay’ı Kim Çaldı?, Annemin Çantası ve Babamın Battaniyesi, İlkokul dönemi: Dede Korkut 

Hikâyeleri (7 Hikâye), Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Tom Sawyer, Ergen ve genç-yetişkinler: Canan 

Tan- Eroinle Dans, Ömer Seyfettin- Beyaz Lale.  

BULGULAR 

Bu bölümde sekiz resimli hikâye kitabı incelenmiş ve incelenen kitaplarda toplumsal cinsiyet 

kalıp yargılarına, anne-baba rollerine, kadın-erkek cinsiyet eşitliğine bakılmıştır. Eleştirel bir söylem 

analizi yapılmaya çalışılan bu kısımda, her eser ayrı ayrı incelenmiş ve analiz edilmiştir. 
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Kitabın Adı Yayazula 

Kitabın Yazarı Julia Donaldson 

Resimleyen Axel Scheffler 

Karakterler Fare, tilki, baykuş, yılan, yayazula 

Konusu Fare karakterinin av olmamak için avcı hayvanlara nasıl 

oyunlar oynadığını anlatan okul öncesi hikâye kitabı 

 
Görsel 1: Kitap kapağı 

Bu hikayede toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile ilgili görsel veya söylemsel yargılara rastlanmamıştır. 

Hikâyede cinsiyeti vurgulanmayan fare karakterinin tilkiye, yılana, baykuşa av olmamak için uydurduğu 

“yayazula” karakterinin gerçeğe dönüşmesini, yaazula karakterine de av olmamak için diğer hayvanların 

kendisinden korkmasını sağlamasını anlatan bir macera kitabıdır.  

Tilkiye “Tilki Amca” diye seslenen Fare sayesinde, tilkinin cinsiyetinin erkek olduğunu 

görmekteyiz.  

Baykuşa “Baykuş Teyze” diye seslenmesi sebebiyle, baykuşun cinsiyetinin kadın 

olduğunu görmekteyiz.  

Aynı şekilde “Yılan ağabey” dediği için yılanın cinsiyetinin de erkek olduğunu 

anlıyoruz.  

Yayazula’nın cinsiyeti ile ilgili bu hikâyede bilgi edinemiyoruz.  

Hikâyede sadece ana karakter olan “Fare” cinsiyeti belirsizdir. Çocuklar kendi cinsiyetlerine göre, ana 

karakterin cinsiyetleriyle özdeşim kurabilmektedirler. Oğlan çocuklar daha çok erkek karakterlerle, kız 

çocuklar da kadın karakterlerle kendilerini bağdaştırıp rol model alabilirler.  

Cinsiyeti belli olmayan karakterlere, çocukların kitabı okurken kendi algılamasıyla cinsiyet atayacağı 

ve her iki cinsiyetten çocuğun da okurken karakterle özdeşim kurabilmesi için ve cinsiyetçiliği 

engellemek adına önemli görülmektedir (Gündüz Şentürk, 2015). 
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Kitabın Adı Yayazulanın Çocuğu 

Kitabın Yazarı Julia Donaldson 

Resimleyen Axel Scheffler  

Karakterler Yayazula, Yayazuli, Fare, Tilki, Yılan, Baykuş 

Konusu Fareden korkan Yayazulanın bir çocuğu olmuştur ve çocuk 

“Büyük Fare” anlatımıyla önceki hikayenin oyuncu faresini 

bulmaya gitmiştir.  

 
Görsel 2: Kitap kapağı 

Önceki hikayede olduğu gibi bu hikayede de toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, kadın-erkek 

rolleri gibi konulara rastlanmamıştır. Her iki kitapta da yazar macera olgusunu öne çıkartmış ve bir 

ders/eğitim vermekten ziyade eğlendirmeyi, merak ettirmeyi amaçlamıştır.  

              Yayazula’nın çocuğu Yayazuli ‘Büyük Fare’yi merak edmekte ve bir gece babası 

uyurken mağaradan çıkar ve Fare’yi aramaya gider. Tilkiyle, yılanla, Baykuşla karşılaşır ve en sonunda 

Fare’yi bulur. Nihayetinde Fare ile karşılaşan Yayazuli ondan korkmadığını dile getirse de, Fare’nin 

yeni bir oyunuyla ona yenik düşmüş ve kaçmıştır.    

              İlk kitapta ana karakterin cinsiyetinin belirsiz olması durumunu burada da görmekteyiz. 

Burada da Yayazuli’nin hiçbir metinde ve görselde cinsiyetine dair bir vurgu yapılmamıştır.  

              Bu hikayede dikkat çeken unsur, anne karakterin olmamasıdır. Ne görsel olarak 

annenin varlığı, ne de metin içerisinde ‘anne’ kelimesi geçmemektedir. Bakımını yapan ve öğütler veren 

olarak baba karakterini görmekteyiz (Görsel 3 ve 4). 

              Toplumda alışkın olduğumuz anne karakteri özelliklerini baba karakter üzerinden 

görmemiz, hem tek ebeveyn olma durumuna gönderme yaparken, hem de erkeklerin de ebeveyn olmayı 

öğrenebileceği ve sorumluluklarını yerine getirebileceği mesajının verildiğini düşündürtmektedir. 
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Görsel 3: Nasihat veren baba  

 

KRAL TEO KİTABI 

Kitabın Adı Kral Teo Kitabı 

Kitabın 

Yazarı 

Yağmur Artukmaç ve Gülseren Budayıcıoğlu 

Resimleyen Nurbanu Asena  

Karakterler Teo, annesi, anneannesi, babası, arkadaşları 

Konusu Büyüdüğü halde birçok işi kendisi halledemeyen Teo’nun 

annesi olmadan kampa gittiğinde başına gelen olayları anlatan 

hikaye kitabı 

 
Görsel 5: Kitap Kapağı 

 

Bu hikayede birden fazla görsel ve sözel olarak yer verilmiş toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına 

parelel bulguya rastlamıştır.  

“Anneannesi de bir yandan Teo’nun oyunlarına bakıyor, bir yandan da bulmaca çözüyordu.” 

“Anneannesi şaşkın şaşkın onları izledi ve …” 

““Vay be! Sarayda bir kral gibi yaşıyorsun Teo” dedi anneannesi gülerek.” 

“Anneannesi, mutfağa annesinin yanına gitti.” 
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“Anneannesi bu konuda farklı düşünüyordu” 

                Yukarıdaki ifadelerde anneannenin kurduğu cümleler ya da anneanne ile ilgili kurulan 

cümleler görülmektedir. Burada, çekirdek aile yanında kalan anneanne veya babaanne olan aile üyesi, 

yaşı ve deneyimi sebebiyle evde sözü geçen, fikir alınan kişi haline dönüştürülmüştür. Hikayede anne 

işteyken ona bakan anneanne, hem evde çocuğun bakımına yardımcı olmakta, hem de evin genel 

işleyişine hakim olarak fikir beyan eden ve durumlara müdahale eden kişi konumundadır.  

“O sırada annesi işten eve geldi. “Ben geldim. Teo, anne nasılsınız?”diyerek odaya girdi. 

 Burada anne karakterinin çalışan bir anne olduğunu görmekteyiz.  

“Teooo, ödevlerin bitti mi oğlum? Bak hala bilgisayar başındasın!” dedi.””  

“Annesi “Hadi oğlum, daha ödevlerini yapacağız, kontrol edeceğiz, duşa gireceğiz, tırnaklarını 

keseceğiz, saçlarını kurutacağız, yarına çantanı hazırlayacağız, çok işimiz var, bak meyveni de 

bitirmemişsin, aç bakayım ağzını” dedi telaşla. 

“Ben yemek hazırlamaya gidiyorum…”  

 

Görsel 6: Anne karakterin işten geldikten sonra Teo’ya yemek yedirmeye çalışması 

İşten eve gelen kadın, anne olmasının sorumluluklarının yanı sıra, eş, kadın ve anne olmasının 

sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışmaktadır. Anneyi yemek hazırlamak ve mutfakla 

ilişkilendiren birden fazla söyleme rastlanmıştır.  

             Anneannenin kızına çocukluğunu hatırlatırken kurduğu şu cümle dikkat çekicidir: 

“...Sen Teo’nun yaşındayken neler yapardın hatırlasana, bana ev işlerinde yardım ederdin, 

ödevlerinden haberim bile olmazdı, bir de kardeşinin işlerine yardımcı olurdun. “ 

 Kadınların ev işleri yapması, çocuk bakımıyla ilgilenmesinin çok küçükken üstlenilmesi 

aslında kadınlara yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgilidir. Kitapta Teo, kampa gittiğinde de 

öğrendiği şeyler sadece kendi sorumluluklarıdır. Örneğin bağcıklarını bağlamak, üstünü değiştirmek, 

güneş kremi sürmek, yemeğini zamanında bitirmek gibi. Fakat anneye çocukluğu hatırlatırken verilen 

örnekler; kendisi dışında başkaları için de bir şeyler yapma durumlarıydı. Özellikle ev işleri ve çocuk 

bakımında annesine yardımcı olduğu belirtilen anne karakteri, küçükken öğrenilen toplumsal cinsiyet 

rolleri ekseninde cinsiyete dayalı bir iş bölümü yapıldığını gözler önüne sermektedir. 

“...“Teocuğum, lütfen sağlığına dikkat et, yemeklerini ye, temiz ol, öğretmenlerinin sözünü iyi 

dinle, yaramazlık yapma, eşyalarına sahip ol, kimliğini kaybetme, gruptan ayrılma, arkadaşlarınla iyi 

geçin” diye tembihledi annesi.” 

 Toplumda yaygın olarak kabul gören ‘nasihat veren, tembihleyen’ kişi olan anne 

karakteriyle örtüşme sağlayan bu söylem, toplumsal cinsiyet rollerinde anneye atfedilen özellikleri 

doğrular şekildedir. Kuzucu(2011)’nun yaptığı araştırmada da benzer şekilde çocuk eğitiminin genelde 

anne-çocuk ekseninde kurgulandığını ve çocuk sorumluluğunun anne üzerinde olduğunu belirtmektedir. 

             Hikayede baba karakteri yalnızca kapak resminde ve bir de kamp otobüsü kalkarken 

dışarıda el sallarken görülmüştür. Baba karakterinin herhangi bir konuşması, sözü yoktur.  
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Görsel 7: Kamp otobüsü kalkarken 

Yalnızca; “...“Dur bakalım bir babanla konuşalım” dedi annesi.” cümlesinde babadan 

bahsedilmektedir.  

 Türk toplumunda gelenekselleşmiş anne-baba rollerinin tezahürü olan bu kısım; 

babanın son sözü söyleyecek kişi olmasına, babanın danışılan, karar vermesi beklenen kişi olmasına 

gönderme yapmaktadır.  

 

 

Görsel 8: Çocuklar futbol oynarken 

            Görsel 8’de çocukların kampta futbol oynarken bir anı resmedilmiştir. Futbolun 

gelenekselleşen ‘erkek sporu’ olmaktan çıkıp, kız çocuklarının da oynadığı ve kadın futbol takımlarının 

kurulduğu günümüzde; toplumsal cinsiyet eşitliğinin bu görselde kız çocuklarıyla oğlan çocuklarının 

birlikte futbol oynamasıyla vurgulanmaya çalışıldığını söylemek mümkündür.  

 

 

 

 

UĞUR BÖCEĞI BENEKLI 

Kitabın Adı Kutup Ayısı Pigi 

Kitabın Yazarı Fatma Işık 

Resimleyen Gökçe Arifoğlu 

Karakterler Pigi ve annesi 
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Konusu Balık tutmayı öğrenmeye çalışan Pigi’nin ‘özgüven’ değerini 

öğrenmesi 

 

         Görsel 9: Kitap Kapağı 

             Hikaye hayvan karakterleri, kutup ayısı üzerinden değerler eğitimi vermeyi 

amaçlamakta ve anne-çocuk vurgusu yapmaktadır. Hikayede ana karakter olan Pigi’nin cinsiyeti hiç 

vurgulanmamıştır. Annesinin kendine seslenmesi “Bebeğim…” şeklinde olmuştur.  

“Pigi’nin canı çok sıkkındı. Yine annesiyle avdan dönüyorlardı. Ve yine eline geçen koskoca bir 

başarısızlıktı. Artık annesinin onu sevmeyeceğinden korkuyordu.” 

“...Annesine baktı. Onun da canı sıkkın görünüyordu.” 

“Köye vardıklarında anne ayılar meraklı bakışlarla onları karşıladı. Pigi’nin annesi <Yine 

olmadı.> der gibi başını salladı. Mutsuz mutsuz yuvasına çekildi.” 

“...Annesi onunla gurur duysun istiyordu…” 

“...Sonra annesinin sözleri aklına geldi…” 

“...Annesi yuvanın önünde telaşlı telaşlı dolaşıyordu. Pigi’yi görünce ona doğru koştu. 

Hikayeden alınan tüm bu söylemler geleneksel toplumlarda anneye atfedilen çocuğu eğitmek, 

hayata hazırlamak, bakım vermek gibi rolleri göstermektedir. Çocuğu özgüven eğitimini 

tamamlayamadığı için hayal kırıklığı yaşayan kutup ayısı anne, diğer annelere kendini ve çocuğunu 

ispatlamaya çalışmaktadır (Görsel 10). 

 

Görsel 10: Pigi’nin annesinin diğer annelerle konuşması 

             Tamamen anne karakter ve çocuğu üzerinden kurgulanan hikayede baba simgesine hiç 

yer verilmemiştir. Tek ebeveyn olma ihtimaliyle birlikte, çocuğa verilecek eğitimin baba daha çok 

‘anneye bırakma’ vurgusu da söz konusu olabilir.  

 UĞUR BÖCEĞİ BENEKLİ 

Kitabın 

Adı 

Uğur Böceği Benekli 

Kitabın 

Yazarı 

Fatma Işık 
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Resimleye

n 

Gökçe Arifoğlu 

Karakterle

r 

Anne, baba, Benekli, Sevimli, Çalışkan 

Konusu Benekli isimli uğur böceğinin her şeyden şikayet eden bir çocuk 

olması ve sonrasında mutluluğun ne olduğunu anlamasını anlatan hikaye 

kitabı 

 

   Görsel 11: Kitap kapağı 

               Bu hikaye de bir önceki gibi hayvan karakterleri üzerinden değerler eğitimi vermeyi 

hedefleyen bir hikayedir. Anne, baba ve üç çocuktan oluşan bir uğur böceği ailesinin hikayesi resim ve 

metinlerle aktarılmıştır.  

 

Görsel 12: Çıt çıt ailesi  

                Bu görselde de görüldüğü gibi, gelenekselleşmiş anne-baba rolleri verilmektedir. 

Gazete okuyan baba, bebek bakan anne, bebekle oynayan ve başında kurdele olmasından anladığımız 

kız çocuğu, Türk Toplumunda geleneksel yapıda olan bir aileyi temsil etmektedir.  

 Anne toplamda 3 resimde kucağında bebekle resmedilmiştir. Baba için bebekle birlikte 

bir görsel yoktur. Ayrıca anne, bebek bakımı hariç, mutfakta yemek hazırlarken de resmedilmiştir. 

       

Görsel 13: Annenin kucağında bebek           
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Görsel 14: Anne ve Benekli mutfakta 

“... Anne, ben geldim.” Cevap gelmedi. Mutfağa gitti. Annesini bulamadı.” 

 Benekli’nin dışarıdan gelip annesini aradığı ilk yerin mutfak olması dikkat çekicidir. 

Mutfak işleriyle ilişkilendiren kadın-anne görsellerle de desteklenmiştir. Dilek(2014) yaptığı 

araştırmada kadınların ev hanımlığı ile daha çok ilişkilendirildiği sonucuna varmış ve benzer şekilde 

Kaynak ve Aktaş (2014) kadınların evi temizleme, yemek yapma, çocuk bakma gibi birçok rolü 

kendilerine atfedilen sorumlulukları, erkeklerden daha fazla yaptığını belirtmektedir. 

 “Annesi kaşlarını çattı: - Her şeye kusur buluyorsun yavrum. Bu yüzden hiç mutlu 

olmuyorsun.” 

“Küçük böcek, annesinin nasihatlerinin bitmesini beklemedi…” 

            Ayrıca nasihat verme görevinin anneyle ilişkilendirildiği görülmektedir.  

            Baba karakteri koltukta oturan, gazete okuyan, ev içi sorumluluklarda görev almayan 

kişi olarak resmedilmiştir. Ancak, baba’yı aktif olarak yalnızca Benekli’ye ders vermek isteyen annenin 

evde yokluğunda Benekli ile konuşarak ona destek olduğunu görmekteyiz.  

 Sadece annenin yokluğunda çocuklarla ilgilenen baba geleneksel anne-baba rolleri ile 

örtüşmektedir.  

 

AY’I KİM ÇALDI? 

Kitabın Adı Ay'ı Kim Çaldı 

Kitabın 

Yazarı 

Helen Stratton-Would 

Resimleyen Vlad  Gerasimov 

Karakterler Berk, kirpi, tilki,porsuk, köstebek, baykuş 

Konusu Berk’in bir gece gökyüzünde Ay’ı görmemesi üzerine dışarı 

çıkıp Ay’ı kimin çaldığını bulmaya çalışması üzerine bir hikaye 
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Görsel 15: Kitap kapağı 

         Kitap da ilk dikkati çeken şey tüm kitapta kullanılan renklerin mavi ve toprak tonlarında 

olmasıdır. Kapakta resmedilen Berk (Görsel 15), açık kahverengi bir hırka ve koyu kahverengi bir 

pantolon ve açık kahverengi bir ayakkabı ile görülmektedir. Bir başka resimde ise üzerinde mavi bir 

kazak görülmektedir (Görsel 16).  

 

Görsel 16: Berk’in hayali 

             Mavi ve toprak tonları; erkekler için doğumdan itibaren kullanılan renklerdir. Renklere 

atfedilen cinsiyet, kitabın ana karakterinin bir oğlan çocuğu olmasıyla birleştiğinde bu kitabın daha çok 

oğlan çocuklar tarafından tercih edilebileceği çıkarımı yapılabilir.  

             Berk’in dışarı çıkıp Ay’ı kimin çaldığıyla ilgili sorular sorduğu hayvanlardan hiçbirinin 

cinsiyeti vurgulanmamıştır.  

“Kuşları, bulutları ve uçakları izlemeye bayılıyor, ama en çok Ay’a bakmayı seviyor.” 

“...Ya astronot olma hayali suya düşerse!” 

“...Rüyasında astronot olduğunu gördü.” 

 Yağan Güder’in (2014) okul öncesi çocuklar üzerine yaptığı bir çalışmada birkaç farklı 

meslekle birlikte ‘astronot’ olmanın erkeklerle ilişkilendirildiği görülmektedir ve bu kitapta da Berk, 

astronot olma hayali kurmaktadır.  

 

Görsel 17: Berk’in rüyası  

ANNEMiN ÇANTASı 
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Kitabın 

Adı 

Annemin Çantası 

Kitabın 

Yazarı 

Sara Şahinkanat 

Resimleye

n 

Ayşe İnan 

Karakterle

r 

Anne, kız ve oğlan çocuk 

Konusu Çocukların parkta her ihtiyaç duyduğu şeyin annelerinin 

çantasından çıkmasına şaşırması ve çantayı sihirli sanmaları 

 

 

Görsel 18: Kitap kapağı 

              Kitabın ana olayı, annesiyle parka giden iki çocuk üzerine kurgulanmıştır. Görsel 19’da 

resmedilen park sahnesinde bir sürü çocuğun oyun oynadığı, baba karakterine hiç rastlanmadığı ve 

bebek pusetiyle karşı tarafta oturan bir annenin daha olduğu dikkat çekmektedir.  

 

Görsel 19: Parkta oynayan çocuklar ve anneler 

“Annem bizi parka götürüyor… Omzunda kocaman çantası” 

“Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri… Hey, bu çanta süpeeeer… Sanki biliyor 

gerekenleri.” 

“Annem çantayı açıyor, Hop! Yara merhemi...Hop! Yara bandı…” 

“Annem okuyor, biz dinliyoruz.” 
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“Kediciğe süt mü? Aslan çanta…süper çanta…Sen çok yaşa” 

“...Çantamızla pek gururlanıyoruz.” 

“...Bizim kahraman çantamız.” 

“Bugün bie hayale kapıldım… Nedense çantamızı süper sandım. Sonunda gerçeği anladım. 

Aslında süper olan çanta değil… 

Her şeyi akıl eden… Benim biricik annem.” 

                Tüm  bu yukarıda alıntılananlar çanta metaforuyla birlikte; annenin her şeye hakim 

olması, bir çocuğun neye ihtiyacı olacağını bilmesi, çocukların her şeyi bilen anneyi yüceltmesi gibi alt 

metinler içermektedir.  

               Annelik; her şeyi bilme, sistematik olarak bir çocuk için her duruma hazırlıklı olma 

durumuna paralel olarak yüceltilmekte ve ‘ideal anne’ söylemlerine yol açmaktadır (Burç, 2015).  

BABAMIN BATTANİYESİ 

Kitabın Adı Babamın Battaniyesi 

Kitabın Yazarı Sara Şahinkanat 

Resimleyen Ayşe İnan 

Karakterler Baba, kız ve oğlan çocuk, anne 

Konu Babasıyla vakit geçiren çocukların bir battaniyeyle nasıl 

eğlendiğini anlatan hikaye 

 

 

Görsel 20: Kitap kapağı 

              Kitap incelendiğinde; toplumsal cinsiyet eşitliği, modern anne-baba rolleri ve eşitlikçi 

ev içi iş bölümlerini  simgeleyen görsel ve söylemlere rastlanmıştır.  

              Kitabın arka kapağındaki yazı ile bu durum pekiştirilmiştir: “Babalar çocuklarıyla 

böyle vakit geçirirse maceralar bitmez tükenmez. Çocuklarla hep anneler ilgilenecek değil ya? Babayla 

yaşanan maceralar bir harika.” 

 

 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

884 

 

Görsel 21: Evin salonu ve mutfağında ailenin bir anı 

             Baba lavabonun içinde birikmiş bulaşıkları yıkamaktadır, aynı zamanda çocuklar da 

yanlarındadır, sohbet etmektedirler. Aynı karede annenin de salonda koltukta oturduğunu, elinde bazı 

kağıtlar olduğunu görmekteyiz. Annenin dinlendiği veya çalıştığı çıkarımı yapılabilir. Geleneksel kalıp 

yargılarımızın tam tersini gösteren bu kare, mutfakla eşleşen anne yerine baba koyarak, eşitlikçi bir iş 

bölümüne gönderme yapmaktadır. 

              Resmin üzerindeki metinde; 

“Bilen bilir, babam aşçılıkta bir numara. Bu akşamın sürprizi bir tencere dolusu yaprak 

sarma.” yazısı da kalıp yargıların aksine, yemek yapan bir baba karakterin varlığını işaret etmektedir.  

              Babanın battaniye eşliğinde bir sürü oyun üretmesi, battaniyenin çadıra, salıncağa, 

itfaiyeci brandasına, gemiye dönüşmesi aslında battaniyenin bir metafor olarak kullanıldığı izlenimini 

uyandırmaktadır.  

“Aslan babam, sen bin yaşa! 

Elbette sihir battaniyede değil, senin hayal gücünde, senin aklında.” 

  

Görsel 22: Yorgunluktan uyuya kalan baba ve çocuklar 

               Kitabın son resimli anlatımı olan Görsel 22’de bir sürü oyun oynayıp sonunda yorulan 

baba ve çocuklarını koltukta battaniyenin altında görmekteyiz. Anne karakteri, resimde görüldüğü gibi, 

gözlemci olarak bulunmaktadır.  

              Hikaye her ne kadar kalıp anne-baba rollerinin aksine mutfakta babayı resmetmiş ve 

anneyi olayın dışında bırakmışsa da, evin dağınıklığı ve çocukların bakımıyla ilgili herhangi bir done 

vermemektedir. Evin temizliği ve çocukların bakımı hakkında eşitlikçi veya gelenekselci gibi bir yorum 

yapmak mümkün değildir. 

 

İLKÖĞRETİM DÖNEMİ 100 TEMEL ESER 

DEDE KORKUT HIKAYELERI 
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Görsel 23: Hazırlayan: Ahmet RAMAZAN, Parıltı Yayıncılık, İstanbul, 2005, ISBN:975-6231-

92-0 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han: Bayındır Han yönettiği halkı için her sene büyük şölen 

düzenlermiş. Bu şölenlerin birinde gelecek konukları için üç ayrı çadır hazırlanmasını ve konukların bu 

çadırlarda ağırlanmasını emretmiş. Bunlar Ak, Kızıl ve Kara çadırlarmış. Ak çadırda oğlan çocuğu 

olanlar, Kızıl çadırda kız çocuğu olanlar, Kara çadır ise hiç çocuğu olmayan konuklar içinmiş. Bayındır 

Han çocuk sahibi olmayan kişileri Tanrının lanetledikleri olarak görürmüş. Dirse Han’ın ise çocuğu 

yokmuş. Yanındaki 40 adamıyla geldiği için bu davranış zoruna gitmiş ve hanımına hesap sormaya karar 

vermiş. Hanımından hesap sorarken kendini öğüt dinlerken bulmuş. Ama öğüdü de tutmuş ve büyük 

yemek düzenlemiş. İnsanlara yardım etmiş, hayır dualarını almış.  Sonunda sağlıklı bir oğlu olmuş. 

Oğlan büyümüş ve Bayındır Han tarafından düzenlenen bir şölende ipinden kurtulan büyük boğa ile 

güreşmiş. Kuvvetli yumruğuyla boğayı dizginlemiş ve yenmiş. Bu yiğitliği ile nam kazanıp Dede 

Korkut’un iltifatını kazanmış ve adı Boğaç han olmuş. Oğluyla gurur duyan babası tarafından da 

ödüllendirilmiş. Bunu kıskanan babasının 40 adamı fesatlıkla babasına Boğaç Han’ı kötülemişler. Bir 

av düzenlenmiş ve o sırada türlü oyunlarla Boğaç Han’ı babasının vurmasını sağlamışlar. Annesinin 

sütü ve dağ çiçeği Boğaç Hanın yarasına derman olur ve iyileşir. Boğaç Han’ın iyileşmesinden ve 

kendilerinden öç almasından korkan 40 hain, Boğaç Han’ın babasını da zorla yanlarına alarak 

kaçmış.  Yanına 40 yiğit alarak kaçırılan babasını kurtarmaya giden Boğan Han hainleri  yenip babasını 

kurtarmış. Kendisini kurtaran Boğaç Han’a babası Dirse Han taht vermiş ve bu destansı hikâyede 

böylece sona ermiş.  

             Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesinde kadın; çocuk doğuran, çocuk doğurmak 

zorunda olan, çocuk sahibi olmadığı zaman hor görülmeye mahkum olan ve Allah tarafından da çocuğu 

olmayan kadın ve hor görüldüğü inancı ile yaşamlarını süren ataerkil bir toplum yapısının yansıtıldığı, 

kadının anne olmak ve erkeğe hizmet etmek görevinin vurgulandığı tespit edilmiştir. 

Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması:   Salur Kazan bir şölende sarhoş olmuş ve ava çıkmak 

için diretmiş. Dayısı ve oğlu Uruz Han’ın tüm uyarılarına rağmen, Oğuz beyleriyle ava gitmiş.  Evini 

koruması içinde üç yüz yiğit ve ve oğlu Uruz Hanı bırakmış. Kendisi avda iken, yokluğunu fırsat bile 

düşmanı Şökli Melik gelmiş, karısı Burla, oğlu Uruz Han ve annesini esir almış. Bu da yetmezmiş gibi 

başında çobanları olan Salur Kazan’ın on bin koyundan oluşan sürüsünü de yok etmeye çalışmış. Ancak 

sürünün başında olan akıllı Karaçuk Çoban, koyunları savunurken 2 kardeşi ölmesine karşın buna engel 

olmuş ve sürüyü korumayı başarmış. Bunlar olurken av sırasında gördüğü kötü rüyadan etkilenip evine 

dönmüş olan Salur Kazan durumu öğrenmiş ve düşman ellerine gitmiş. On bin koyununu düşmana 

vermeyen çoban da Salur Kazan’ın karşı çıkmasına karşı kendisiyle gelmiş. Oğuz beyleriyle birlikte 

düşmanı Şökli Melik’i yenmişler ve yurtlarına dönmüşler. 

Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması hikâyesinde kadın; ‘Dokuz, kara gözlü, güzel yüzlü, 

saçları ardına örülü, göğsü kızıl düğmeli, elleri bileğinden kınalı, sevimli kâfir kızları, Soylu Oğuz 

Beylerine kadeh gezdirip içerledi’ diye tasvir edilmiştir. Salur Kazan’a şölen esnasında alkol getirip onu 

eğlendiren ve onunla birlikte alkol kullanan kâfir kızları olarak betimlenmiş, kendi obasında ise eş ve 

anne rolünde çocuklarına bakım veren, korunması ve kurtarılması gereken, erkeğe hizmet eden olarak 

vurgulanmıştır. 

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek:  Türk kültüründe kadınlar ve erkeklerin eşit görüldüğünü 

göstermekte olup Beşik kertmesi olan Banu Çiçek ile Bamsı Beyrek’in ilişkisinin anlatıldığı bir Dede 
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Korkut hikâyesidir. Bayındır Han yönettiği Oğuzları bir sohbette toplamış. Toplantıya gelen tüm 

beylerde oğullarıyla gelmiş. Püre Bey ise soyunu devam ettirecek bir oğlu olmadığı için üzülmüş. Oğuz 

beyleri, Püre Bey için bir oğul, Piçen Bey’e de doğacak oğlana vermesi için bir kız dilermişler. Kam 

Püre’nin bir oğlu, Biçen Bey’in de bir kızı olmuş, ikisini beşik kertmesi yapmışlar. Kızın adını Banu 

Çiçek (Banıçiçek) koymuşlar. Doğan erkek çocuk büyüdükten sonra kendisine hediye getiren 

bezirgânları kâfirlerden kurtarmış ve “Bamsı Beyrek” adını almış. Banu Çiçek’le evlenecekleri akşam 

Banu Çiçek’te önceden gözü olan Bayburt Hisarı Bey’i saldırıp uykudayken Bamsı Beyrek ve otuz 

dokuz yiğidini esir almış. Bu zaman zarfında aradan on altı yıl geçmiş ve Bamsı Beyrek’in izi bir türlü 

bulunamamış. Banu Çiçek’in abisi Deli Karçar’a, Yalancı oğlu Yaltacuk’un kanlı bir gömlek getirmiş 

ve “Bamsı öldü.” demiş. Bunun üzerine Banu Çiçek Yaltacuk’a verilmiş. Düğün gecesi ise Bayburt 

Hisarı’nın kendisine aşık kızının yardımıyla Bamsı Beyrek kaleden kaçmış. Yaşadığını Banu Çiçek’e 

bildirmiş. Bamsı, kaçan Yaltacuk’u yakalamış ama af dileyince bırakmıştır. Daha sonra adamlarıyla 

beraber Bayburt Hisarı’nı zapt etmişler. En sonunda da Bamsı Beyrek ile Banu Çiçek’in evlendiği kırk 

gün kırk gecelik bir düğün yapılmış.     

             Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinde kadın; erkekle eşit derecede savaşan, 

at binen, savaşan kadın (Banuçiçek) olarak ele alınmış ancak toplum yaşayış biçiminin ataerkil yapı 

olduğu, kadınla evlenmek için başlık parası verilmesi gerektiği, mirasın erkek çocuğa kaldığı da tespit 

edilmiştir. 

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul: Duha Koca oğlu Deli Dumrul Dede Korkut Destanı; Türk 

mitolojisinde Aylanu (Aylanu; Türk mitolojisi ve halk inanışında can değiştirme, yani bir başkasının 

yerine kendi canını verme anlayışının ifadesidir. Aylanı da denilir. Kişinin başkası yerine ölümü kabul 

etmesidir. Kişinin ne kadar özverili ve erdemli olduğunun ilahi bir kudret tarafından ölçülmesi olarak 

görülür. Kişinin gerektiği takdirde ailesi ve vatanı uğruna canından vazgeçip geçemeyeceği 

sınanmasıdır. ) motifinin en belirgin olarak işlendiği hikâyeler arasında yer alır. Duha Koca oğlu Deli 

Dumrul, bir kuru çay üzerine köprü yapmış. Geçenden otuz üç akçe, geçmeyenden de döve döve kırk 

akçe almaya başlamış. Buna sebep olarak da erliğinin ve yiğitliğini öne sürmüş. Bir gün köprünün 

üstünde bir genç ölmüş. Buna sinirlenen Deli Dumrul, Azrail’e meydan okumuş. Bu yiğidin canını alan 

Azrail’in cesareti varsa gelip kendisiyle savaşmasını istemiş. Bu başkaldırı üzerine Azrail’i Deli 

Dumrul`un karşısına çıkmış. Fakat Deli Dumrul, Azrail’i bir türlü yakalayamamış ve sonunda pes etmiş, 

aman dilemiş. Azrail da bir can getirmesi şartıyla canını bağışlarım demiş. Deli Dumrul Annesi ile 

babasına gitmiş onlara durumu anlatmış. Annesi ve babasına can tatlı gelmiş, onun yerine canlarını 

vermeyi kabul etmemiş. Artık öleceğine inanan Deli Dumrul, karısıyla helalleşmeye gitmiş. Karısının 

fedakârlık yapıp kendi canını vermek istemesi üzerine Allah’a “Ya ikimizin canını da birlikte al, ya 

ikimizi de yaşat.” yalvarmış. Duası kabul olmuş, Allah Deli Dumrul ve karısına yüz kırkar yıl ömür 

vermiş, Azraile de Deli Dumrul’un annesi ve babasının canını aldırmış. 

             Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinde kadın; ‘Oğul oğul, ey oğul!, Dokuz ay 

karnımda taşıdığım oğul, On ay dolunca dünyaya getirdiğim oğul, Dolama beşiklerde belediğim oğul, 

Bol bol ak sütümden emzirdiğim oğul, Akça burçlu hisarlarda tutsak olaydın, Altın, akçe gücüyle varıp 

seni kurtarırdım oğul! Yaman yere varmışsın, varamam! Dünya şirin, can tatlı, Canıma kıyamam, belli 

bil!’  ve ‘El kızı helalim var. Ondan, benim iki oğlancığım var, emanetim var, ısmarlarım onlara. Gidip 

görüşeyim, ondan benim sonra canımı al!’ ifadeleriyle anne ve eş rolünde ele alınmış, anne olarak 9 ay 

karnında bebeğini taşıyan, onu besleyen, ona bakım veren olarak, eş- sevilen rolünde kadın fedakâr, 

cesaretli, sevdiği için canını veren kadın olarak betimlenmiştir. 

Basat’ın Tepegözü Öldürüşü: Oğuz illerine bela olan Tepegöz adlı devin doğuşu ve gelişen 

olaylar neticesinde Aruz Koca’nın aslanlar tarafından büyütülen Oğlu Basat’ın bu kötü devi öldürmesini 

anlatan bir Dede Korkut masalıdır. Aruz Koca’nın oğlu Basat küçükken kendisini bulan bir aslan 

tarafından büyütülmüş. Aruz’un çobanı, Oğuzlar’ın yaylaya göç ettikleri sırada bir peri kızı yakalamış 

ve zorla onunla çiftleşmiş. Peri kızmış ve ona demiş. “1 yıl sonra gel emanetini al” Bir yıl sonra bir gözü 

tepesinde olan bir yaratık doğmuş. Peri kızı; “Oğul sana kılıç işlemesin, ok değmesin” diye büyü yapmış. 

ve Tepegöz’ü (çobandan olan çocuğu) Oğuzların içine salmış. Aruz Bey, Bayındır Han’dan Basat’la 

birlikte büyütmek için Tepegöz’ü istemiş. Fakat Tepegöz, çocukların kulaklarını, burunlarını, adamları 

da yiyerek öldürmeye başlamış. Ahali şikâyet edince Tepegöz ile bir anlaşma yapmışlar. Tepegöz her 
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gün yiyeceği gönderilmesi ve kendisine hizmetçi verilmesi karşılığında obadan ayrılmayı kabul etmiş. 

Basat’ın kardeşi Kıyan Selçuk da Tepegöz yüzünden ölmüş. En sonunda Basat gitmiş, kardeşi tüm 

Oğuzlar uğruna Tepegöz ile savaşmış. Akıllı hamleler ile önce gözünü çıkartmış sonra da onu öldürmüş. 

Oğuzları da bu beladan kurtarmış. 

Basat’ın Tepegözü Öldürüşü hikâyesinde kadın; ‘Tepegöz’ün peri anası gelip oğlunun 

parmağına bir yüzük geçirdi, oğul sana çöp batmasın, tenini kılıç kesmesin ve elceğizleri kınalı 

kızcağızları çok yemişim bedduaları tutmuş olacak gözüm seni ’ ifadeleriyle anne ve kadın rolünde ele 

alınmış, annenin korunması gerektiği, duasının alınması gerektiği, kadınlara zarar verilmemesi 

gerektiği, verildiği takdirde kişinin cezalandırılacağı inancı ile yaşandığı tespit edilmiştir. 

Begil Oğlu Emre: Begil oğlu Emre Dede Korkut destanı; Begil’in Gürcistan sınırına 

yerleşmesini ve sonrasında yaralandığı zaman kendisine saldıran düşmanlara karşı oğlu Emre’nin 

verdiği kahramanca mücadeleyi anlatan Dede Korkut masalıdır. Bayındır Han’a Gürcistan’dan haraç 

olarak bir kılıç, bir çomak, bir at gönderilmiş. Bu haracın az olduğunu düşünen Bayındır Han üzülmüş 

ve bunların yiğitlere, beylere vermek için az olduğunu söylemiş. Dede Korkut, bu üç haracın da bir 

yiğide verilmesi yönünde ona akıl vermiş. Begil, bu öneriyi kabul etmiş ve Begil adlı bir yiğide vermiş. 

Haraçları alan Begil, Gürcistan sınırına yerleşmiş. Oğuz’a geldiğinde Kazan Bey, Begil’e avda hünerli 

olduğunu; ancak bu hünerin ata bağlı olduğunu söylemiş. Bu söze Begil alınmış ve darılmış. Oğuzlara 

baş kaldırmak istemiş ama onu karısı onu fikrinden caydırmış ve ava çıkmasını söylemiş. Av sırasında 

Begil sağ uyluğunu kırmış. Bunu bir süre saklamış. Daha sonra açıklaması üzerine bu zayıf halini fırsat 

bilen düşmanlar ve Oğuz üstüne yürümüş. Begil oğlu Emre babası yerine direnmiş. Allah ona kırk er 

gücü vermiş, böylece düşmanlarını yenmiş. 

Begil Oğlu Emre hikâyesinde kadın; anne rolünde ‘Oğul oğul ay oğul, karanlık gözlerimin 

aydını oğul, güçlü belimin kuvveti oğul, Gör Ahir neler oldu…’ ifadeleriye sözü dinlenmesi gereken, 

duası alınan kadın olarak ele alınmıştır. 

Uşun Koca Oğlu Segrek : Uşun Koca adında birinin Eğrek ve Segrek adında iki oğlu vardır. 

Eğrek, bir gün beyleri çiğneyip Kazan Bey’in karşısına gelir, oturur. Ters Uzamış adında bir bey ona 

baş kesmediğini, kan dökmediğini, aç doyurmadığını, burada ne aradığını sorar. Eğrek, baş kesmenin, 

kan dökmenin hüner olduğunu öğrenince Kazan Han’dan akın diler. Kazan Han, kabul eder; üç yüz er 

verip gönderir. Bu akın sırasında esir düşer. Kardeşi Segrek, onu kurtarmaya gider. Kâfirler, Eğrek 

kardeşini tanımadığı için bir tuzak kurmak isterler. Segrek’in bir deli olduğunu, yoldan geçenlerin 

ekmeğine el uzattığını, bunun üstüne yürürse onu serbest bırakacaklarını söylerler. Eğrek gidince bu 

kişinin kardeşi olduğunu anlar. Kafirleri yenerler. Yurtlarına dönerler.  

Uşun Koca Oğlu Segrek hikâyesinde kadın; Kız der: Ayağı uğursuz gelin diyeceklerine hayasız 

gelin desinler, kayın babama, kayınanama söyleyeyim dedi. Söylemiş : Babamdan daha iyi kayın baba, 

Anamdan daha iyi kayın ana Develerinin erkeği ürktü gider gelin rolünde ele alınmış…’ ifadeleriyle 

kayınvalide, ve kayınpederine hizmet eden, saygılı, itaatkâr, eşinin yolunu bekleyen, korunması gereken 

kadın olarak ele alınmıştır. 

               İlköğretim dönemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 Temel Eser olarak sunduğu 

kitaplardan biri olan Dede Korkut Hikâyelerinde kadın olgusunun eski Türk toplumlarının yaşayış 

biçimlerine göre şekillendiği ve destana yansıdığı görülmüştür. Hikâyelerin genel olarak bütününe 

bakıldığında kadının erkeğin yanı olduğu, hatta bazen erkeğin önünde olduğu, erkeklerin gelişmeleri 

kadınla istişare ettiği, kadının erkekle birlikte at bindiği, savaşabilme yeteneğinin olduğu, tarlada 

çalışabildiği, sözü dinlenmesi gereken kişi olduğu, birçok konuda yetenekli olduğu, soyu erkek devam 

ettirdiğinden kısmen de olsa erkeğe biraz daha önem verildiği, genel atmosfer içerisinde kadın ve erkek 

seçkin bir hayata, ahlâkî ilkelere davet edildiği, kız çocuklarının olması için de toylarda dua edildiği, iyi 

eş, iyi anne rolünde sergilendiği görülmüştür. Hikâyelerde eski Türk toplumlarında aile=devlet 

anlayışından yola çıkılarak soyun devamına önem verildiği ve çocuğu olmayan çiftin toplumdan 

dışlandığı ve hor görüldüğüne, bunun sebebinin kadın olarak görüldüğü ve sorumluluğun kadına 

yüklendiğine de rastlanmıştır. Hikâyelerde kadının daha çok korunması gereken, duası alınması 

gereken, hizmet eden olarak ataerkil toplum yapısını yansıttığı görülmüştür.  
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            Kaplan (2010). Dede Korkut Kitabında Kadın adlı makalesinde kadını; “Dede Korkut 

kitabında dikkati ilk çeken şey, burada kadının yerleşik medeniyet - köy ve şehir -edebiyatlarında olduğu 

gibi bir haz ve aşk mevzu' u olmamasıdır. Bu toplulukta en büyük değer kahramanlıktır ve kahramanlık, 

muhariplik ve vücut kuvvetini göstermek şeklinde tecelli eder. Bunun neticesi olarak erkek, kendisi için 

en yüksek kıymet olan kahramanlık vasıflarını kadında da arar” olarak açıklamıştır. 

            Dede Korkut kitabında bir toplulukta çocuğa verilen değer şöyle izah edilmektedir. 

Çocuk ölenin yerini alır. Bu zarurete bağlı olarak göçebe hayatında kadında aranılan ikinci değer çocuk 

doğurma kabiliyetidir.  

            Dede Korkut kitabında köy ve şehir edebiyatında olduğu gibi aşk duygusu, insanları 

maceralaraya sürükleyen bir âmil olarak görünmediği halde annenin oğula, oğulun anneye karşı sevgi 

ve bağlılık duyguları en büyük kahramanlıklar yaratır. Oğulun babaya, babanın oğula, küçük kardeşin 

büyük kardeşe bağlılıkları da kuvvetlidir. Buna çobanın efendisine, beyin hanına olan sadakat 

duygularını da ilâve edersek Dede Korkut'daki psikolojik âmillerin tam bir listesini yapmış oluruz. Bu 

psikolojinin bir aile ve göçebe psikolojisi olduğu aşikârdır. Bu âmiller arasında bilhassa anne ile oğul 

arasındaki bağlılık duygusu ön plânda gelir. Hayvanlarda da görülen, en iptidaî ve en kuvvetli duygu 

olan anne-çocuk arasındaki bağlılık duygusunun, bu toplulukta çocuğun yüksek bir kıymet ifade etmesi 

dolayısıyla içtimaî bir değer kazanması da düşünülebilir. 

              Kendilerini çok iyi emzirdiği anlaşılan annelerine çocukları son derece bağlıdırlar. 

Oğulun annesine karşı duyduğu bağlılık ve bunu isbat eden hikâyeler Dede Korkut'da çoktur. Anneye 

bağlılık, sadece bu hikâyede olduğu gibi, çocukluktan; henüz çıkmış evlâtlara has değildir. Evlenmiş, 

çocuğu olmayan erkekler de annelerine karşı son derece bağlıdırlar. 

            Dede Korkut kitabında aşkın kahramanları harekete getiren bir âmil olmadığı 

görülmekle beraber bazı erkeklerin karılarına hitap ederken onların vücut güzelliklerini tasvir etmeleri 

dikkati çekmektedir. Dede Korkut'da yalnız bir tek hikâyede kadının kocasına karşı duyduğu aşk veya 

bağlılık hissi, hâkim bir tema olarak gözüküyor. Burada da islâmî tesirler pek bellidir. Dünyada 

kendisinden başka kuvvetli, yiğit birisinin bulunabileceğine inanmaya, kavga ederek şöhretinin etrafa 

yayılması için bir kuru köprü kurdurup geçenden otuz üç akçe, geçmeyenden döğe döğe kırk akçe alan 

Deli Dumrul, henüz tam mânasiyle islâm olmamış bir oğuz kahramanıdır. O azrail diye göze görünmez 

bir varlığın mevcudiyetinden haberdar değildir. Diğer hikâyelerde oğulları için canlarını feda etmeğe 

hazır bulduğumuz annenin burada canını sakınması da göçebe fikrine uymamaktadır. Bununla beraber 

kadının kocaya karşı sadakati göçebeler için de büyük bir değer ifade eder. Beyrek esir düştüğü zaman 

karısı Banu Çiçek on beş sene bekler. Ancak Yalancı oğlu Yalıncık, ölümü haberini çıkardıktan sonra 

ve ağabeysi Deli Karçanın zoru ile evlenmek mecburiyetinde kalır. Fakat Beyreğe karşı hisleri asla 

değişmemiştir. Evlenmeyi haber alınca esaretten kaçan ve yabancı bir ozan kıyafeti: ile düğün evine 

varan Beyrek, Banı Çiçeğin duygularını kopuzu ile yokladığı zaman kız ona şöyle cevap verir: Beyrek 

gideli Bambam depe başına çıktığım çok, Kargu gibi kaa saçum yolduğum çok Güz alması gibi al 

yanağım yırttığım çok Gelen ile gidenden sorduğum çok Han yigidüm Beyrek deyü ağladağum çok 

kadının erkeğe karşı aldığı tavırlardan biri de onun dikkate davet etmek, uyarmak ve korumaktır . 

               Dede Korkut kitabının başında, bizzat Dede Korkut, ev hayatı bakımından kadınları 

bir tasnife tabi tutar : «Karılar dört dürlükdür: birisi solduran soydur, birisi tolduran toydur, birisi evün 

tayakıdur, birisi niçe öylerisen bayagıdur. Evin tayakı oldur ki yazıdan yabandan bir konu gelse, er adam 

evde olmasa, olanı yedirür, içürür, ağırlar, azizler, gönderür. Ol Ayşe, Fatma soyıdur. Hanum anun 

bebekleri bitsün, ocağına buncalayın avrat gelsün. Türklerde kadın telâkkisinin değişmesi bakımından 

çok dikkate şayan olan bu parçanın hâlis göçebe Türklere ait olmadığı kanaatindeyiz... Asıl Dede Korkut 

hikâyelerinde kadının en büyük meziyeti kahramanlık ve annelik duygusu olduğu halde, burada kadın 

bambaşka bir zaviyeden, misafirperverlik ve ev işi bakımından değerlendirilmektedir. Dört tipin 

tasvirinde de yiyeceğe mühim bir yer veriliyor. İyi kadın, evde er kişi olmadığı halde misafire yiyecek 

çıkarıyor. Kötü kadınlardan biri evine bakmıyor, üçüncüsü, sabah kalkar kalkmaz, yüzünü yıkamadan 

dokuz bazlama yiyor, açlıktan şikâyet ediyor, dördüncüsü ise misafire ekmek vermesini isteyen kocasına 

evde ekmek ve un olmadığını söylüyor. Bu parçanın yiyecek bakımından sıkıntı çekilen bir devir 

mahsulü olduğu iddia olunabilir. Böyle bir sıkıntı misafirperverliği ve kanaatkârlığı büyük bir ahlâkî 

değer haline getiriyor.  
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             Asıl Dede Korkut hikâyelerinde yemek sıkıntısından hiç bahsolunmamakta, bilâkis 

ziyafetlere rastlanılmaktadır. Ahlâkî değerin ağırlık noktasını da düşmanla çarpışmak, kahramanlık 

teşkil etmektedir. Zikrolunan son parçada başlıca gıdanın buğday (ekmek, bazmalaç, un ) olması da 

dikkati çekmektedir. Hikâyelerde tasvir olunan ziyafetlerde ise bahis mevzu' u olan yiyecekler hep 

hayvan etleridir: Bunlarda daima attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırılır. Ahlâkî ve içtimaî 

değerlerdeki değişme ile beslenme tarzındaki değişme arasında bir mütazilik görülüyor. Bunu bir 

medeniyet değişmesi olarak tefsir etmek mümkündür. Başlıca gıdası ehlî hayvan ve av aletlerinden 

ibaret olan göçebe medeniyeti ile toprak mahsulleri ile geçinen köy medeniyet i arasında, ahlâk î ve 

içtimaî değerler bakımından da birçok farklar vardır. Son parçada toprak mahsulleri medeniyetine 

geçince kadın telâkkisinin tamamiyle değiştiğini görüyoruz şeklinde analiz edilmiştir.  

 

PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ 

 

Görsel 24: Orhan Seyfi ORHON, 1919, Şiirler 1970, (https://docplayer.biz.tr/31803054) 

 ÖZET. Çok çok eski zamanlarda Oğuz Han zamanında, çok güzel bir peri kızı varmış. Mesken 

olarak kendine dağları seçmiş. Bütün erkekler ona âşık olmuş. Oğuz Han dillere destan bu güzelliği 

merak etmiş ve yanına çağırtmış. Bu güzel kıza yalnız başına hayatını sürdüremeyeceğini ve kuşakların 

güzelleşmesi için evlenmesi gerektiğini söylemiş. Kız da Oğuz Han’a eskiden bir çobanı çok çok 

sevdiğini fakat çobanı küstürdüğünü ve çobanın gittiğini ve bir daha dönmediğini ondan sonra da gönül 

kapısının sonsuza kadar kapalı olduğunu söylemiş. Oğuz Han da güzel kıza varsın çoban bulunmaz 

olsun biz bir aramaya başlayalım der. Haber tez yayılır genç yaşlı her erkek bir meydanda toplanır ve 

Peri kızının eşini bulması için sınav başlar. Peri kızı bir silkinmesiyle kelebek, bir silkinmesiyle gül, bir 

silkelenmesiyle inci olur. Görenler oldukça şaşırırlar bu duruma. Orada bulunan bir çoban şansını dener. 

Kız silkinir kuş olarak hakanın çadırına konar, çoban silkinir kafes olup kuşu yakalar. İlk sınavı başarıyla 

geçen çobanı ikinci sınav beklemektedir. Kız silkelenerek inci olurken erkek de silkinerek kafes 

parçalanıp sedef olur. İkinci sınavda başarılıdır. Kız incileri arttırarak onlara çiçek açtırırken erkek de 

sedefleri arttırıp onları kelebek yapar ve çiçeklerin çevresinde kelebekler uçuşur. Bunlara rağmen kız 

çobana senle olamam der.. Çoban ise bu duruma karşılık zamanında beni yaraladın ben de alıp başımı 

gittim bu sefer yaralama beni affet der… Bu duruma şahit olan Hakan oldukça üzülür ve Çobana 

mutluluk hakkındır der ve Peri kızını ikna eder. Bundan sonra düğün için eğlenceler başlar… 

             Orhan Seyfi ORHON’un şiir olarak yazılan hikâyesinde kadın güzelliği ile bilinen, 

erkekler tarafından âşık olunan, onun için mücadele edilen, evlenilmek istenen yalnız kadın olarak tasvir 

edilmiştir. Kadının eski eşi ve sevdiği erkeğe bağlı olmasına, bu duyguyla yalnız bir hayat sürmesine ve 

sonrasında da sevdiği erkekle tekrar evlenmesine değinilmiştir. Hikâyede kadın olgusunu yazar, kadının 

bedensel özelliklerine değinerek güzel olduğu için evlenmesi gerektiği, güzel olduğu için yalnız 

kalmaması gerektiği ve soyunun devamının sağlanması gerektiğine vurgu yaparak ele almıştır. 

 

TOM SAWYER- MARK TWAIN 
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Görsel 25: Ali AYDOĞAN, Arkadaş Yayınevi, Mayıs 2019, Ankara 

ÖZET: Hikâyede Tom‘un cezadan kurtulmak için herkesi şaşkına çevirecek zekâ oyunlarını ve 

sonunda bunlardan nasıl kurtulduğunu yazıyor. Tom hikâyede kendi dünyasında (nehirlerin, ormanların, 

mağaraların ve adaların dünyasında) bir kahraman gibi yaşar. Tom, Missouri’ye bağlı St. Petersburg 

köyündeki “haşarı” çocuklardan biridir. Pervasız, tembel, çıldırtıcı ölçüde meraklı olan bir okul çocuğu 

ve teyzesi Polly Teyze için tam bir baş belasıdır. Bir gün Tom, Huck, Joe herkesten gizli bir plan yapar 

ve adaya kaçar. Herkes onları öldü sanıp cenaze töreni yapar ama törende ortaya çıkınca herkes oyun 

olduğu anlaşılınca herkes onlara karşı tavır alır. Ama Tom ve Huck bu işten de kasabada yaşayan Bayan 

Douglas’ı öldürmek için plan yapan haydutları ortaya çıkararak kurtulur. Daha sonra haydut Kızılderili 

Joe’yu hapse atarlar. Ve onun definesinin yerini tek bilenler olarak Tom ve Huck defineyi yerinden 

çıkarır zengin bir hayat sürerler.  

 Tom Sawyer hikâyesinde Tom’un teyzesi ile diyaloglarına çokça şahit oluyoruz. 

 “Tom!” Ses yok. “Tom!” Ses yok. 

 “Nereye kayboldu gene bu çocuk?” 

 Gene yanıt yok. 

 Yaşlı kadın gözlüğünü burnunun üstüne indirdi. Çevresine bakındı. İçini gururla dolduran bu 

görkemli gözlükle hiçbir şeyi doğru dürüst seçemezdi. Yalnızca süs için takılan bir gözlüktü bu. 

 “Hangi cehenneme kayboldu yine? Bir elime geçirirsem!” diye mırıldandı. Elindeki süpürgeyi 

odanın içinde savurdu, bu karyolanın altında uyuklayan kedinin hızla dışarı kaçmasına neden oldu. Şu 

çocuğun bir işe yaradığını görmedim, diyerek açık kapıdan dışarıya çıktı; yaban otların ve domateslerin 

aralarına baktı. Sesini yükselterek bağırdı:  

“Tom! Tom!” Aniden bir ses duydu ve arkasına dönerek kaçmakta olan Tom'u ceketinin 

ucundan yakaladı. “Dolapta olacağın aklıma gelmemişti, orada yine neler karıştırıyordun? 

 “Hiç teyze!” “Hiç ne demek? Şu ellerine, ağzına bak. Ne karıştırdın?” “Bilmiyorum.” “Ben 

biliyorum ama, istersen söyleyeyim. Reçel değil mi? O reçele dokunma diye kırk kez söyledim, ver şu 

sopayı!” Kadın, eline sopayı alıp havaya kaldırdı. Tehlike çok yakındı, Tom'un da bunu bir an önce 

düşünmesi gerekliydi. “Aman teyze, arkana bak.” Yaşlı kadın arkasına bakmak için eteklerini toplayıp 

hızla döndü. Bunu fırsat bilen Tom da dışarıya fırladı. Tahta perdeye tırmandı, öbür yana atladı. Teyzesi 

Polly şaşkın bir halde kalakaldı ve sonra gülmeye başladı: “Seni gidi yaramaz şeytan. Baş 

edemeyeceğim kadar kurnazsın. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Aslında onu cezalandırmak 

istemiyorum, ama bütün yaramazlıklarını da hoş göremem. Belki bu gün okula gitmez. Gitmezse 

cezalandırmalıyım. Yarın bütün gün çalıştırarak okuldan kaçmanın ne demek olduğunu ona 

öğreteceğim. Zavallı kız kardeşimin oğlu.”  

      Hikâyede ele alınan kadın tiplemesi Tom Sawyer’in yaşlı teyzesi Polly ve Tom 

Sawyer’in âşık olduğu kız Becky ile ele alınmıştır. Hikâyede Tom’un teyzesi Polly Teyze çocuğa bakım 

veren, ihtiyaçlarını karşılayan, toplum kurallarını öğreten, Tom’un söz dinlememesi ve okula gitmemesi 

durumunda onu cezalandıran, ev içinde ‘anne’ rollerinde karşımıza çıkan kadın olarak ele alınmıştır.  

      Tom Sawyer’ın yeni taşınan komşularının Becky Thatcher isimli güzel kızlarına âşık 

olur ve önceki sevgilisi Amy’i terk ederek bu kızla ilgilenmeye başlar. Becky ve Tom’un diyaloglarında;  
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                Herkes okula gitmişti, bahçe bomboştu. İşte yalnız kalmışlardı. Bir ağacın altındaki 

sıraya yan yana oturdular. Tom kalemi Becky'ye vererek elini kavradı, beraberce önlerindeki taş tahtaya 

ilginç bir ev resmi çizdiler. Resim bitince Tom, bütün içtenliğiyle, “Becky, daha önce hiç nişanlandın 

mı?” “Hayır, o da ne demek?” “Ne demek mi? Yani evlenmek için nişanlanmak canım?” “Hayır.” 

“Peki, ister misin?” “Bilmem, nasıl olur acaba?” “Nasıl bir şey mi? Bir oğlana, onu sevdiğini, 

herkesten çok sevdiğini söylersin, olur biter. Hepsi bu kadar... Yani herkes böyle yapıyor işte...” 

 “Herkes mi? Herkes dediğin kim?” “Tabii, haydi, sen de beni sevdiğini söyle, olup bitsin 

canım, böylece nişanlanmış oluruz. Bak işte, ben sana söylüyorum: Seni seviyorum.” Becky birkaç 

saniye düşündü. Direnir gibi oldu önce, sonra çok yavaşça, “Başını öbür tarafa çevir!” diye fısıldadı. 

Tom başını çevirdi. “Dur, dur!... Önce bunu kimseye söylemeyeceğine söz ver...” “Peki, hiç kimseye 

söylemem, söz...” Tom başını çevirdi, Becky dudaklarını Tom'un kulağına yanaştırarak fısıldar gibi bir 

sesle şöyle dedi: “Seni seviyorum...” Sonra, telaşla yerinden fırladı, sıraların arasında koştu, bir köşeye 

büzülerek yüzünü önlüğünün eteğiyle sakladı. Ona yetişen Tom, boynuna sarıldı: “Becky, neden 

kaçıyorsun, seninle nişanlandık işte, başka yapacak bir şey kalmadı ki...” Önlüğünü tutan elini aşağı 

çekip eteğini düzeltti. Becky kıpkırmızı olmuştu. “Peki, bitti işte, nişanlandık. Artık başkasını sevemez, 

başkasıyla evlenemezsin, tamam mı?” “Tamam, ne senden başkasını severim ne de senden başkasıyla 

evlenirim...” “Daha başka?” “Okula gidip gelirken, kimse görmeyecekse hep beraber olacağız. 

Balolarda birlikte dans edeceğiz, çünkü nişanlılar öyle yaparlar.” “Bu çok hoş, bu sözleri daha önce 

hiç duymamıştım. “Oh, çok eğlencelidir nişanlanmak... Hatta ben ve Amy Lawrence...” “Ah, Tom, 

demek daha önce nişanlandın?” “Evet ama, o artık beni ilgilendirmiyor.” Tom boynuna sarılmaya 

çalıştı, Becky onu itti.  

             Kadın ve erkeğin ilişki boyutu nişan olarak ele alınmış, birbirini seven kadın ve erkeğin 

nişanlanması gerektiği, nişanlı olanların başka birisini sevemeyeceği gibi ifadelere yer verilerek kadının 

geleneksel aile modelinde yaşam sürdüğüne dikkat çekilmiş, hikayede genel olarak kadın geleneksel 

aile modelinde ev içinde kadın, ev hanımı, anne olarak ele alınmıştır. 

ERGENLİK VE GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ 

EROINLE DANS (CANAN TAN) 

Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin okumayı tercih ettikleri popüler kitaplardan olan 

“Eroinle Dans” Canan Tan ‘ın 2005 yılında yayımladığı romanıdır.  

 

 

                Görsel 26: TAN Canan, Eroinle Dans. Bursa, Doğan Kitap, 2016. 

               Tür olarak da gençlik/dram olarak kategorize edilen roman, EylüL ve Dünya ekseninde 

geçmektedir. Kitabın gençler tarafından okunması tesadüfi değildir, isminden de anlaşılacağı üzere ilgi 

çekici unsurlar barındırmaktadır. Madde kullanım \bağımlılık ekseninde dönen roman, bu madde 

üzerinden birçok durumu eleştirmiştir.  

               Ana karakter Eylül’ün ailesi ebeveyn sorumluluklarını (ilgi, sevgi, şefkat, güven) 

yerine getirdikleri için övülürken , Dünya’nın ailesini ise eleştirilir. Romanda Eylül ‘ün ailesi ideal 
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ebeveyn tipi olarak gösterilir. Yani ailenin çocuk gelişimindeki önemi, aile bağlarının ve rollerinin 

önemi Eylül'ün iyi yerlere gelmesiyle temsil edilmiştir. 

               Bu noktada ailesinden ilgi, sevgi, şefkat göremeyen Dünya bu eksikliği madde, bira, 

sigara ve türevlerindeki uyuşturucularla tamamlamaya çalışır. Bir de üstüne ailede maruz kaldığı 

istismardan dolayı intihara kalkışır fakat başarısız olur. Ailenin etkisinin bir genç üzerindeki ciddi 

önemini Dünya’nın madde unsurlarına bağımlılık geliştirmesiyle ilişkilendirmek mümkündür. Maddeye 

ilişki bir başka eleştiri ise toplum beklentileri üzerindendir. Hastane içerisindeyken Dünya , Emre ile 

tanışır ve onunla sevgili olur. Süreç ilerledikten sonra Emre ailesine bu durumu ve ilişkilerinin ciddi 

olduğunu aktarır fakat Emre’nin ailesi uyuşturucu bağımlısı bir gelin istemediklerini ifade ederler. 

Toplumsal bakış açısı bağlamında hatadan dönülse ya da tolere edilse bile bir damgalamanın söz konusu 

olduğunu görmekteyiz.  

               Öte yandan dikkat çeken bir başka unsur şiddetin öne çıkartılmasıdır.Emre ‘nin 

ailesiyle tartışmasından sonra birçok şeyin üst üste gelmesiyle Emre, Dünya’ya tokat atar. Romanda bu 

durum sert bir şekilde eleştirilmiştir. Kadına şiddetin meşrulaştırılamayacağını romanda da Eylül’ün; 

“...Bunlar mazeret değil! Bir kez eli alıştı mı, arkası gelir...”  

“..Hâlâ onu düşünüyor, onu savunuyorsun ya, pes doğrusu! Ben olsam, bir daha adını bile 

almam ağzıma...” 

“...Vurdu ha... İşte bu olmadı!” 

“Gözlerimin önünde tatsız bir kare canlanıyor. Çelimsiz bedeniyle tortop olmuş bir Dünya... Ve 

ona acımasızca saldıran, canavarlaşmış bir Emre! “Hayvan herif!” diye bağırıveriyorum...” şeklindeki 

ifadeleriyle vurgulanmıştır.  

    Buna örnek bir başka durum ise Eylül için Üniversitenin yurdu ile görüşülmesi ve alınan 

cevabın “ İstanbuldan gelen kız çocuklarını dışarıda bırakmazlar” gibi bir cevap İstanbulun bir kadının 

yaşaması için uygun bir ortam olmadığını ya da kadının yaşaması için standart bir alanın olması 

gerektiğini ima eden eleştirel bir ifadedir.  

    Bir başka çarpıcı nokta ise Eylül ‘ün Dünyayı bağımlılığından kurtarmak için verdiği 

çabalar sonrası Dünya’nın intiharı ile , Alev takma ismiyle madde kullanılan ortamlarda bulunması 

“istediği gibi hareket etme “ çabası ile hareket etmeye başlar.Alev kimliği üzerinden bireylerin 

istedikleri gibi davranamadıklarını ima eder. Bu nedenle birey, toplumda istediği gibi hareket edemediği 

için kendisini başka insanlara farklı şekillerde ya da olmadığı biri gibi tanıtır, tıpkı Eylül gibi.    

             Eroinle Dans madde bağımlılığını açık bir şekilde işleyen ilk romandır. Bu yönüyle 

madde bağımlılığı üzerinden yukarıda desteklenen alıntılarla birlikte;  toplumsal yargılar, etiketlem, 

Ebeveyn tutumları, gençlerin birbirlerini etkilemeleri, özendirici arkadaşlık ilişkileri, özgürleşme, kendi 

gibi davranma,  kadına şiddet, madde bağımlılık sebepleri gibi durumlar ele alınmıştır.  

BEYAZ LALE HİKAYESİNDE KADIN 

         “Ömer Seyfettin (1884-1920): Türk edebiyatının en önemli hikaye yazarlarındandır. 

Eserlerini sade bir Türkçe ile yazmaya çalışmıştır. ‘Beyaz Lale’ adlı hikayesinde Balkan Savaşları 

yıllarında Türk milletine Balkanlarda yapılan katliamlardan kesitler sunar. Yazar, bu eserde Bulgar asıllı 

Rodka Balkaneski’nin komutasındaki düşman güçlerden Serez’deki Türklere yaptığı zulümleri canlı 

tablolar halinde anlatır”(Karabulut, 2013). 

Savaşlar… İnsanlık hiç görmediği zulmü ve acıyı yaşanan savaşlardan gördü. Balkan Savaşı, 1. 

Dünya ve 2. Dünya Savaşları, çağımızın en büyük, en kanlı savaşlarıydı. Devlet olarak bir kazanan bir 

kaybeden olarak mutlaka var fakat hangi devlet olursa olsun en çok kaybeden halk, halk içinde de 

şüphesiz kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmuştur.  

             Balkan Savaşlarında da ziyadesiyle yaşanan zulümlerin en çok etkilediği topluluk 

kadınlar ve çocuklar olmuştur. Beyaz Lale hikayesinde özellikle kadınların yaşadığı büyük sıkıntılar en 

canlı tasvirlerle gözler önüne serilmiştir. Yazarın, kadınların yaşadıklarını anlatırken kullandığı üslubu 
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ve tasvirleri o kadar detaylı betimlenir ki bunca acının bu şekilde detayla verilmesi bazı araştırmacılar 

tarafından eleştirilir. Nihat Sami Banarlı(1971) bu durumu şöyle eleştirir: “Muharririn âdeta marazî bir 

ısrarla işlediği şehvet ve taarruz sahneleri ‘Bomba’ gibi bazı hikâyelerinde daha sanatkârane olmakla 

beraber, mesela ‘Beyaz Lale’de asla güzel denilemeyecek bir anlatışla yazılmıştır.” 

           Serez’deki Türkler çok zengindirler. Bulgar komutanlar zengin Türklerin mallarını ve 

paralarını yağmalamak istemektedirler. Fakat bu mesele çok kısa sürecekti. Rodko’nun aklındaki asıl 

amaç şehrindeki en güzel Türk kızını bulmak ve emelini yerine getirmekti.  

Henüz hikayenin başında bu emelden bahsedilmesi, aslında kadınların yaşayacağı sıkıntıları 

bize önceden haber vermektedir. Nitekim Rodka ve birtakım komutanlar şehrin en güzel kızına ulaşmak, 

onun kim olduğunu öğrenmek için yine masum kadın ve çocukları kulanacaktır.  

            Önceden hazırlanan şehrin en büyük fırınına 50 kadar kadın ve çocukları getirildi. 

            “Rodka kadınların üzerindeki her şeyi çıkarmalarını ve soracağı soruya doğru yanıt 

vermelerini istediğinde, vücutlarını sadece eşlerine göstermiş bu kadınlar adeta cehennemi yaşıyor, 

direniyorlardı. İçlerinden çocuklu bir kadını “izbandut gibi iki iri komutan Rodko’nun karşısına 

getirdiler”. Direnen ve korkudan sürekli ağlayan çocuğa daha fazla katlanamayan Rodka kadının 

elinden bir hamleyle çocuğu çekip hiç düşünmeden fırına attı. Anne ve bütün kadınlar zulmün en 

şiddetlisini yaşadıklarını o an anlamışlardı. Kısa süre sonra ise anne bu fırında cayır cayır yanacaktı.  

            Savaşın en masumu olan kadın ve çocuklar yine en önde zulmü, sıkıntıyı, ızdırabı 

yaşayanlar olarak bu hikayenin daha henüz başında kendilerine yer buldular. Peki neydi kadınlara ve 

akabinde çocuklara duyulan bu hırs, bu nefret? Aslında eserin başkahmanlarından Radko bu sorunun 

cevabını yine sadist bir anlayışla şu şekilde vermektedir: “Genç bir kadın, karnından on beş düşman 

birden çıkarabilir. Bir genç kadını ya da kızı öldürmek on beş düşman birden öldürmek demektir.”. 

“Özkök: “Öyküde kadınlara uygulanan şiddetin, kadın bedeninde anneliğe işaret eden organlar olan süt 

dolu memeler ve rahime yönelik olduğunu, böylelikle çocuğu var eden ve besleyen mekânlar ortadan 

kaldırılmıştır.” der. Ulusu doğuran, besleyen ve var eden vatan ile çocuğu var eden anne özdeştir” (Anıl 

Özgüç ve Gökhan Oral, 2019). Bu kısımda Dede Korkut’un dua niteliğinde bir sözünden de bahsetmek 

mümkündür: “Oğlunla ordu olasın, kızınla yurt kurasın.” sözü Oğuz toplumuna bir alkış, duadır. 

“Kızınla yurt kurasın.” duası kadınların, Beyaz Lale hikâyesinde yaşadıkları zulmün şüphesiz 

Radko’nun kafasında oluşturduğu sebebin karşılığıdır. Çünkü Radko da doğuran ve yetiştiren kadının 

bunlarla bir yurt, bir ordu kuracağını bilmekte ve sadist planlarını bir bir uygulamaktadır. 

Bu hikayede de bilgi ile üretilen birtakım aletler, araç-gereçler kendini tanrı olarak gören 

Rodko’nun elinde kadınlara karşı kullanılmıştır. Rodko istediği şey olan şehrin en güzel Türk kızını 

öğrenmiş ve amacını gerçekleştirmek için derhal yola koyulmuştu. Rodko’ya bu kişi zikredilirken 

“dünya güzeli Lale Hanım” şeklinde kullanılmıştır.  

          “Birtakım aldatmalarla Lale Hanım’ın babası evinde sadece kızı Lale’nin kalması şartıyla 

evi boşaltmıştı. Lale artık evde savunmasız ve tekti. Rodka yine bir aldatmayla evin içini gezme 

bahanesiyle girmiş ve ilk fırsatta da Lale’ye sahip olmak için atılmıştı. 19 yaşındaki Lale tüm 

direnmelerine karşın gücünü yitirmiş ve kendini bırakmıştı. Aklından geçenleri anlamak zor değildi. 

Müslüman bir Türk kadının karşılaşmaktan en çok korktuğu şey zulümle gelen şeyler tecavüzdür. Bu 

durum bütün bir insanlık için korkunç bir şeydir. Hiç şüphe yok ki çekilen acılar, ıztıraplar, yaşanan 

tecavüzler orada kalmayacak. Kadının hayata tutunması durumunda oluşacak olan travma, onarılması 

güç sorunları mutlaka beraberinde getirecektir.  

             Camı açmak için pencereye yönelen Lale hiç düşünmeden kendini boşluğa bıraktı. Bu 

boşluk, onun için bir kurtuluş boşluğuydu sanki. Tıpkı su gibi arındırıcıydı. Merhameti gönlünde 

barındırmayan Radko ise sadist anlayışını bir kez daha gösterecek; Lale’nin cansız, soğuk bedenine 

sahip olmak için dahi bir an bile tereddüt etmeyecekti 

              Ömer Seyfettin, Balkan Savaşlarında bizzat bulunmuş bir kişi olarak hikayede genel 

olarak kadınların çektiği sıkıntılara, eziyetlere değinmiştir. Onun bu hikâyede yapmış olduğu ve 

eleştirilere maruz kalan aşırı canlı tasvirlerinin sebebini, onun Balkan Savaşlarına katıldığında bu 
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durumlara çıplak gözle şahit olması ve bunları insanlığa bariz şekilde göstermek istemesi olarak 

yorumlayabiliriz. Hikâye bu anlamda, kitabı okuyacak yaş grubu açısından bazı sakıncaları da 

beraberinde getirmektedir. 

SONUÇ 

Okul Öncesi Hikaye Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

 Okul öncesi resimli hikaye kitaplarının analizinde sekiz hikaye kitabı incelenmiş ve 

analizi yapılmıştır. Bulgular kısmında her bir hikaye kitabı ayrı ayrı değerlendirilmiş, kendi içlerinde 

yorumlanmıştır.  

 İncelenen Yayazula ve Yayazula’nın Çocuğu kitapları birbirinin devamı niteliğindedir 

ve hayvan karakterler üzerinden yazılmıştır. Her iki kitapta da benzer bulgulara rastlanmış ve toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğine dair bir yorum yapılmamıştır.  

 Üçüncü incelenen eser Kral Teo Kitabı, resimli bir hikaye kitabı olmasının yanı sıra son 

sayfalarında ebeveyn için bilgilendirici bir yazı bulunmaktadır. Aslında resimleri ve hikayeleriyle 

birlikte çocuk için de eğitici bir içeriğe sahiptir. Çocukların belirli bir yaştan sonra kendi kendilerine 

yetebilmeyi öğrenmeleri üzerine eğitici bir misyon yüklenen bu kitapta; özellikle anne-baba rolleri, ev 

içi sorumluluklar ve kadın-erkek eşitsizliği açısından bakıldığında toplumsal cinsiyet eşitliğinin aksi 

yönündedir.  

 Dördüncü hikaye olan Kutup Ayısı Pigi hayvan karakterler üzerinden değerler eğitimi 

vermeyi amaçlamakta ve anne-çocuk üzerinden bir hikaye anlatmaktadır. Çocukların korkularının 

hayatını yönetmemesi gerektiği anlatılan bu hikayede eğitim veren, bakım veren kişinin anne olması 

üzerinden anlatılmıştır. Anne-çocuk arasında geçen bu hikaye toplumsal cinsiyet eşitliğinin aksi 

yönünde bazı bulgulara rastlanmıştır.  

 Uğur Böceği Benekli hikayesi beşinci incelenen hikayedir. 3 çocuklu bir çekirdek aile 

tasviri yapılan hikaye uğur böcekleri üzerinden mutlu olma ve her şeyden şikayet etmeme gibi değerleri 

anlatmaktadır. İncelenen tüm eserler içinde en çok toplumsal cinsiyet eşitsizliği bulgusuna rastlanan 

hikaye olmuştur. Ev içi roller çerçevesinde kadın-erkek rollerinin, çocuk bakımı konusunda anne-baba 

rollerinin geleneksel toplum yapısına uygun olarak verilmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğine paralel 

durumdadır.  

 Yedinci hikaye olan Annemin Çantasında, bir anne ve iki çocuğu üzerinden bir park 

hikayesi anlatılmaktadır. Bu hikaye anne ve çocuk ilişkisi üzerine kurulmuş ve diğerlerinden farklı 

olarak anneliği yüceltme unsurları içermektedir. Anneliğe yüklenen ‘her şeyi bilme ve çocuk bakımı 

konusunda mükemmel olma’ rolü ‘ideal anne’ kavramını üretmektedir. Anne olma halini kutsayan ve 

ideal anneliğe ulaşabilmek için türlü çabalar sarf eden kadın, baba rolündeki erkekten çok daha fazla 

sorumluluk almakta ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini meydana getirmektedir.  

 Son incelenen eser toplumsal cinsiyet eşitliğini bizlere hem görsel hem de metinlerle 

göstermeye çalışan Babamın Çantası hikayesidir. Annemin Çantası kitabıyla aynı yazar tarafından 

yazılmış olan bu kitaptaki çocuklar her iki hikayede aynıdır ve Annemin Çantasında anne üzerinden bir 

hikaye, Babamın Çantasında da baba üzerinden bir hikaye anlatılmıştır. Ev içi rollerde geleneksel 

rollerden ziyade, kadın-erkek eşitliğini vurgulayacak bulgulara rastlanmıştır. Ev içi temizlik, 

programlama, sorumlulukların paylaşılması kısmında genel bir kanıya varamayacak olsak da, hikaye 

toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler niteliktedir.  

 İncelenen okul öncesi resimli hikaye kitaplarından yola çıkılarak bazı önerilerde 

bulunmanın gerek literatüre gerek okul-öncesi içerik üreten kişilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir: 

Çocukların özellikle okul öncesi dönemde bilişsel olarak öğrenmeye ve taklit ederek rol model 

almaya daha açık olduğu düşünüldüğünde; toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çok daha fazla 

içerik üretilmesi önerilebilir.  
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Geleneksel rollerin aksine, kitaplarda ev içinde sorumlulukları eşit şekilde dağılan kadın ve 

erkek rollerine yer vermenin çocukların eşitlikçi yapıyı öğrenmesi açısından çok kıymetlidir. 

Çocuk bakımının, eğitiminin yalnızca anneye yüklenen bir misyon olmadığı, bunu üstlenen 

babaların da anlatıldığı hikayelerin yazılması, toplumda daha eşitlikçi anne-baba rollerinin oluşması için 

önemli görülmektedir.  

Bu alanda çok daha fazla kitap incelemesi ve analizi yapılarak, cinsiyet eşitliğine vurgu yapılan 

eserlerin öne çıkarılması literatür için önem arz etmektedir.  

İlköğretim 100 Temel Eser 

İlköğretim dönemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 Temel Eser olarak sunduğu kitaplardan biri 

olan Dede Korkut Hikâyelerinde kadın olgusunun eski Türk toplumlarının yaşayış biçimlerine göre 

şekillendiği ve destana yansıdığı görülmüştür. Hikâyelerin genel olarak bütününe bakıldığında kadının 

erkeğin yanı olduğu, hatta bazen erkeğin önünde olduğu, erkeklerin gelişmeleri kadınla istişare ettiği, 

kadının erkekle birlikte at bindiği, savaşabilme yeteneğinin olduğu gibi birçok kadınla bağlantılı unsura 

rastlanmıştır. Hikâyelerde kadının daha çok korunması gereken, duası alınması gereken, hizmet eden 

olarak ataerkil toplum yapısını yansıttığı görülmüştür.  

Orhan Seyfi ORHON’un şiir olarak yazılan hikâyesinde kadın güzelliği ile bilinen, erkekler 

tarafından âşık olunan, onun için mücadele edilen, evlenilmek istenen yalnız kadın olarak tasvir 

edilmiştir. Kadın bedeni öne çıkarılmıştır. 

Tom Sawyer hikayesinde kadının geleneksel aile modelinde yaşam sürdüğüne dikkat çekilmiş, 

hikayede genel olarak kadın geleneksel aile modelinde ev içinde kadın( ev hanımı, anne) olarak ele 

alınmıştır. 

Bu eserlerden yola çıkılarak; toplumsal cinsiyet rollerinin hikaye ve destanlarda vurgulanmaya 

devam ettiği, kadının başarı hikayelerinin yer aldığı eserlerin MEB müfredatına eklenmesi ve 100 temel 

eserde de yer alması gerektiği önerisinde bulunulmaktadır.  

 Eroinle Dans 

Yayınlandığı tarih ve sonrasında kimi kesimlerce büyük tepki toplayan “Eroinle Dans” yukarıda 

aktarılan bilgiler ışığında oldukça kıymetli ve tepkiseldir. Kullanılan metafor ve gizli göndermelerle 

oluşturulan yapıt , ergenlik ve genç yetişkin kuşağın oldukça tercih ettiği bir kitap olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Madde bağımlılığı konusunu işleyen ilk kitaplardan olması , bağımlılığa farkındalığı 

arttırmayı gizli bir mesaj yolu ile verse de “özendirici” nitelikte olduğunu aktaran bir kesim tarafından 

eleştirilmiştir.  

Madde kullanımı , toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve aile yaşantısının ya da 

değişiminin en sık yaşandığı bu dönemlerde bireyin sosyalleştiği ortamlar da gittikçe farklılaşmaktadır. 

Bağımsızlaşma çabası içerisinde birey kontrolsüz bazı eylemlerde bulunabilmektedir. Ergenlik ya da 

Genç yetişkinlik dönem itibariyle bireyin , metafor aktarımlarını anlayabileceği ya da kişi-olay örgüsü 

üzerinden yorum yapabileceği bilişsel ve ahlaki kapasiteye sahip olduğu - geliştirdiği- bir dönemdir. Bu 

sebeple yazarın bireyselleşme yolunda okuyucu kitlesine açık açığa ya da doğrudan “ madde 

kullanmayın , kadına şiddet insanlık suçudur” şeklindeki didaktik öğretisi bulunmamaktadır. Daha çok 

karakterlerin bağımlılık ile birlikte olumsuz yaşam olaylarını yaşaması, karakterlerin iç sesleri ya da 

konuşmalarında bu durumların eleştirilmesi ya da ayıplanması yolu ile farkındalık yaratılmaya 

çalışılmıştır. 

Kitapların hitap ettiği gelişim dönemleri oldukça önemlidir. Eroinle dans , yalnızca ergenlik ya 

da genç yetişkinlik de tercih edilen bir yapıt olmayıp, orta yetişkinlik , ortaokul dönemi gibi farklı 

kitleler tarafından da okunmaktadır. Nasıl ki bir yetişkin grubu ilkokul dönem kitaplarını okumak için 

çokça tercih etmiyorsa, yaş - bilişsel kapasite- ahlaki gelişim ya da soyut kavram becerisi sağlanmayan 

kitlenin de bu tür kitaplara erişimi hakkında; 
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Yayımlanan kitapların reklamlarının daha çok yapılması içerik ve ön bilginin aktarımlarının - 

taraflı olabileceği ihtimalinden- uygun bir kurum\kuruluş tarafından yapılması 

Kitapların ön incelemesinin -telif sınırları içerisinde- yapılabileceği üyelik gerektiren ve kimlik 

bilgilerinin tanımlandığı bir platform oluşturulması 

Kitabı alan kitlenin belirli aralıklarla yaşlarının tespit edilmesi ve bu doğrultuda satış 

politikasının değerlendirilmesi 

Kitapların didaktik nitelikten çok sanatsal dil kullanılarak oluşturulması bakımından verilen 

mesajın doğrudan değil , analiz ve incelemelerle ortaya çıkabileceğinin aktarılması 

Eğitim kurumu ya da bu amaca yönelik birimlerin temalar çerçevesinde (Ör madde bağımlılığı 

, toplumsal cinsiyet kalıpları, aile yaşantısı vb.) önce temel bilgi aktarması sonrasında yayınlanan kitabın 

farkındalık geliştirme , sonuçlarını gösterme , aktarılan olay örgüsü ile bağlantı kurdurma amacı ile 

yazıldığının aktarımı 

Şeklinde sayabileceğimiz öneriler mevcuttur. Objektif olmayan birçok kitap mevcuttur fakat 

unutmamak gerekir ki kitaba ulaşımımız fiyat-maliyet-erişim açısından kolay değildir. Bu faktörün de 

kitaba özendiriciliği artırabileceğini de unutmamak gerekir.  

 Beyaz Lale’de Savaşın Mağduru Kadınlar 

Savaşların en masumlarından kadınlar, hemen her savaşta olduğu gibi Beyaz Lale hikâyesindeki 

Balkan Savaşlarında da canice öldürülmekten, tecavüze uğramaktan, sürgün edilmekten 

kurtulamamıştır. Her eser mutlaka anlatıldığı dönemin izlerini taşır. Beyaz Lale de Balkan Savaşlarının 

derin izlerini, kadınlar aracılığıyla bizlere aktarmış; savaşın bir iktidar mücadelesinden çıkıp 

masumların cehennemine dönüştüğüne şahitlik ettirmiştir. Çok uzak bir zaman dilimi değil sadece 10 

yıl önce Türkiye’nin yanı başında, Suriye’de, patlak veren anlamsız savaşın sonuçlarını da yine en önde 

kadınlar ve çocuklar ağır bir şekilde çekti, çekiyor. 
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Özet 

Bu çalışma; Osmanlı İmparatorluğu’nda 1680 yılında vuku bulan veba salgınının toplum, birey ve sosyal 

yaşantı nezdinde yarattığı ileri düzeydeki tesir ve zorlukları, salgına bağlı olarak taşra hayatındaki ekonomik ve 

mekânsal dönüşümü -dönemin ihtiva ettiği şartlar çerçevesinde- Biga Sancağı-Çan Kazası özelinde arşiv 

kaynakları ışığında ele alarak irdelemeyi amaçlamaktadır. Tarih boyunca salgın hastalıklar ortaya çıktığı döneme 

damga vurmuş; doğrudan veya dolaylı olarak siyasî, idarî, askerî, iktisadî ve sosyolojik açıdan derin etki ve izler 

bırakmıştır. Salgın hastalıklar başlığı altında gerek tarih literatürü gerekse tıp literatürü incelendiğinde birçok 

araştırmaya da konu olması hasebiyle veba hastalığı öne çıkmaktadır. Bilhassa yaz mevsimlerinde, nem oranı 

yüksek sahil kent ve kasabalarında zuhur eden veba, hayvanlardan insanlara bulaşarak çok hızlı yayılım gösteren 

ve ölümle sonuçlanan tehlikeli bir hastalıktır. Nitekim; Orta Çağda “Kara Ölüm” olarak addedilen ve Avrupa ile 

Asya Kıtalarını kapsayarak geniş bir coğrafyaya yayılan veba, 17.Yüzyılın ikinci yarısında da yıkıcı etkisini 

sürdürmeye devam etmiş ve kitlesel ölümlere sebep olmuştur. Söz konusu yüzyılda Osmanlı coğrafyasında etkisini 

gösteren ve “tâûn” olarak da bilinen veba salgını, sayılabilecek birçok olumsuzlukların ötesinde çaresizlik 

içerisindeki halkın doğup büyüdüğü, birçok açıdan aidiyetinin bulunduğu toprağından ayrılıp göç etmesine dahi 

sebep olabilecek nitelikte sonuçlar doğurmuştur. Biga Sancağı-Çan Kazası özelindeki çalışmamızda, 1680 yılında 

yaşanan veba salgınının yaratmış olduğu endişe ve korkunun tesiri ile ahalinin göç etmesine ve kamu düzeninin 

olumsuz etkilenmesine sebep olan olgular incelenerek yaşanan buhran ortamında kamu otoritesince alınan 

önlemler ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Veba, Göç, Biga Sancağı, Çan Kazası. 

PLAGUE AND MIGRATION IN THE OTTOMAN EMPIRE:  

EXAMPLE OF BİGA SANCAK ÇAN DISTRICT (July-1680) 

  

 Abstract 

This study aims to examine the effects and difficulties caused by the plague which occurred in the 

Ottoman Empire in 1680 on the society, individual and social life and the economic and spatial transformation in 

provincial life due to the plague –within the framework of the conditions of the period- in the light of archival 

sources specific to Biga Sancak-Çan district. Throughout history, epidemics have marked the period in which they 

emerged; and they have left deep impacts and traces directly or indirectly, in terms of political, administrative, 

military, economic and sociological aspects. When both historical literature and medical literature are examined 

under the title of epidemic diseases, plague stands out because it has been the subject of many researches. Plague, 

which occurs especially in summer in coastal cities and towns with high humidity, is a dangerous disease that 

spreads very quickly by transmitting from animals to humans and results in death. Indeed, plague, which was 

regarded as the “Black Death” in Middle Ages and which spread over a large geography by covering Europe and 

Asia, continued its devastating effects in the second half of the 17th century and caused mass deaths. The plague, 

which showed its effects in the Ottoman geography in the aforementioned century and which was also called 

“tâûn”, had consequences that even caused the people in desperation to leave the land where they were born and 
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grew up and to migrate, beyond many problems that can be named. Our study, which was specific to Biga Sancak-

Çan district, examines the phenomena that caused the people to migrate and the public order to be affected 

negatively with the impacts of the concern and fear caused by the plague in 1680 and tries to show the measures 

taken by the public authority in the crisis environment that occurred.  

Key Words: Ottoman, Plague, Migration, Biga Sancak, Çan District. 

 

 

1. GİRİŞ 

Tarih boyunca salgın hastalıklar ortaya çıktığı döneme damga vurmuş; doğrudan veya dolaylı 

olarak siyasî, idarî, askerî, iktisadî ve sosyolojik açıdan derin etki ve izler bırakmıştır. Salgın hastalıklar 

başlığı altında gerek tarih literatürü gerekse tıp literatürü incelendiğinde birçok araştırmaya da konu 

olması hasebiyle veba hastalığı öne çıkmaktadır. Bilhassa yaz mevsimlerinde, nem oranı yüksek sahil 

kent ve kasabalarında zuhur eden veba, hayvanlardan insanlara bulaşarak çok hızlı yayılım gösteren ve 

ölümle sonuçlanan tehlikeli bir hastalıktır. Veba; yaygın olarak bilinenin aksine farelerden değil, 

farelerin üzerinde taşıdığı pirelerin sokmasıyla insanlara bulaşmıştır94. Pasteurella pestis ya da yersinia 

pestis olarak tanımlanan virüslerin neden olduğu veba için Arapça tâʽûn95 kelimesi kullanılmıştır. 

Osmanlı’da daha ziyade hıyarcıklı veba türünü ifade etmek için tâʽûn kelimesi tercih edilirken, halk 

nazarında ne olduğu tam bilinmeyen diğer bulaşıcı hastalıklar veba olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında 

Anadolu’da yumurcak, oymaca, kıran ve ölet gibi kelimeler de veba için kullanılmıştır96.  

İlk ve orta çağda vebanın yayılmasında insanların toplu olarak bir arada bulunduğu kültürel 

kutlamaların, panayırların ya da dini ayinlerin etkisi büyüktür. Yine kirli kıyafetlerin yıkandığı yerler 

ve insanların toplu olarak temizlendiği hamamlar da vebaya sebep olan mikro-organizmaların yoğun 

olarak bulunduğu alanlardır. Ayrıca sürekli kısa mesafeli yolculuk yapanlar, göçebe toplumlar, 

kervanlar, orduların sefer esnasında aylarca süren yolculukları ve liman kentlerine gelen yabancı tüccar 

gemileri gibi etkenler bütün toplumlarda ve -bilhassa vebaya uygun ortam barındırdığı için- Osmanlı’da 

hastalığın yayılmasında etkili olmuştur97. Yaşanan iklim değişiklikleri de salgın hastalıklar için uygun 

yayılım ortamını meydana getirmiştir98. Eski Yunan tıp eserlerinde ve Arapça tıp eserlerinde toprak ve 

suyun yapısının yanında bir bölgenin havasının o bölgede meydana çıkan hastalıklardaki etkisi 

vurgulanmaktadır. Havadaki virüslerin solunum yoluyla vücuda alınmasını takiben hastalığın bedende 

zuhur ettiğini vurgulayan bu eserler vebanın da bu şekilde bulaşabileceğini aktarmaktadır99.  

Dünya tarihinde veba salgınının derin izler bıraktığı üç büyük salgından söz edilebilir. Bunların 

ilki MS 542 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’nun merkezi İstanbul’da meydana gelen 

Jüstinyen/Iustinianos Vebası; ikincisi 1347-1352 yılları arasında büyük yayılım gösteren Kara Ölüm 

olarak da bilinen veba salgını; üçüncü ve son büyük dalga olarak da 1896-1914 yılları arasında özellikle 

Osmanlı coğrafyasında yayılım göstererek büyük tahribatlar bırakan veba salgınıdır100. 17. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren vebaya Batı, Kuzey ve Orta Avrupa topraklarında artık rastlanılmaz olur. 18. 

 
94 Burak Kocaoğlu, “Veba Hastalığının Osmanlı Ordusuna Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S. 28, 2017, ss. 209-210. 
95 Tâʽûn sözlükte yaralamak, ayıplamak, kusurlu görmek manasındaki taʽn kökünden türemiştir. Ayrıntılı bilgi 

için bkz. Nükhet Varlık, “Tâun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 40, 2011, ss. 175-177. 
96 Nalan Turna, “İstanbul’un Veba ile İmtihanı: 1811-1812 Veba Salgını Bağlamında Toplum ve Ekonomi”, 

Studies Of The Ottoman Domain, C. 1, S. 1, 2011, ss. 2-3. 
97 Meral Erdoğan, 18. Yüzyılın Sonu 19. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nde Veba yılları (İzmir Örneği), 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 

2017, ss. 18-19. 
98 Vi An lu, “XIV. Ve XVII. Yüzyıllardaki İklimsel ve Doğal Şartların Osmanlı İmparatorluğu’na Etkisi”, Pesa 

Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 2, 2018, s. 224. 
99 Mustakim Arıcı, “İslâm Coğrafyasında Salgınlar Tarihinin Sessiz Kaynakları: Taun/Veba Risaleleri Literatürü”, 

Nazariyat Dergisi, C. 7, S. 1, 2021, s. 100. 
100 Nalan Turna, “İstanbul’un Veba ile imtihanı”, s. 4. 
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yüzyılın ilk çeyreğinden sonra veba epidemisi Balkanlar, Arap Ortadoğu’su ve Anadolu coğrafyasını 

kapsayan Osmanlı topraklarının büyük sorunu haline gelmiştir101. 

Osmanlı topraklarında bilinen ilk veba 1466-67 yıllarında Trakya bölgesini ve İstanbul gibi 

şehirleri etkisi altına alan salgındır. Anadolu topraklarında ise veba 1492-1503 yılları arasındaki 

dönemde yoğun olarak görülmüştür. Akabinde sırasıyla 1539, 1573, 1576, 1578, 1591, 1592 ve 1596 

yıllarında Yakındoğu, Mısır, Anadolu, Balkanlar ve Kuzey Afrika topraklarında veba salgını 

görülmüştür. İstanbul’da 1625 yılında görülen veba salgınında şehrin nüfusunun neredeyse yarısının 

hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Sonraki yıllarda da veba salgınları görülmüş bilhassa büyük 

tâʽûn olarak da bilinen 1637 salgını ve 1655 yılında yaşanan şiddetli salgın büyük etki yaratmıştır. 1778 

yılında İstanbul ve Galata’da yeniden ortaya çıkan 1779-1783 yılları arasında Rumeli bölgesinde 

yayılım gösteren veba, 1784-87 yılları arasında tüm Osmanlı coğrafyasını etkisi altına alarak büyük 

tahribat yaratmıştır. Yine 19. yüzyılda da şiddetli veba salgınları görülmüş, özellikle 1803-1834 yılları 

arasında oldukça şiddetlenmiştir102. 

Hayatının büyük bir kısmını seyahat yaparak geçiren Evliya Çelebi veba hastalığına dair 

karşılaştığı ve duyduğu olayları seyahatnamesinde aktarmıştır. Bilhassa IV. Murad devrinde cereyan 

eden veba salgınıyla alakalı aktarımlarda bulunan Çelebi, İstanbul’da yedi günde 70.000 kişinin hayatını 

kaybettiğini ve bunun bir deftere kaydedildiğini belirtmiştir103. Sadece Evliya Çelebi’nin değil, Osmanlı 

coğrafyasında bulunan ve veba yıllarına tanıklık eden yabancı seyyahların da epidemi hakkında 

aktardıkları bilgiler dikkat çekicidir. Osmanlı topraklarında seyahate çıkan Jean Thevenot104 Mısır’da 

her yıl 100.000 kişinin vebadan hayatını kaybettiğini, Fransız bir tüccar olan Jean-Baptiste Tavernier105 

İzmir’de her yıl veba salgınının yaşandığını, salgının sebebinin ise şehrin çevresinde biriken kokuşmuş 

sudan kaynaklandığını, bu salgınların Hristiyan toplumlarında vuku bulan salgın kadar büyük 

olmadığını belirtip Türklerin veba karşısında -kader inancının bir getirisi olarak- korkusuz olduklarının 

altını çizmektedir. Fransa’nın kraliyet bahçesinin doğa bilimcisi olan ve yeni bitkiler bulmak üzere 

İstanbul’a gelen Joseph Piton de Tournefort106 Türklerin veba karşısında korkusuz olduğundan yakınıp 

ancak binlerce kişinin ölmesi halinde insanların harekete geçtiğini belirtmiştir. Yine 16. Yüzyıl sonu ve 

17. Yüzyıl başlangıcına dair önemli bilgiler aktaran Almanya’nın Bretten şehrinden olan ve Osmanlılara 

esir düşen Michael Heberer107 İstanbul ve Galata şehirlerinde yaşanan veba salgınıyla alakalı bilgiler 

aktarmıştır108. 

Osmanlı coğrafyasında yaşanan veba salgınları, Cenevizli temsilcilerin mektuplarına da 

yansımıştır. 16. Yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen veba salgınına tanıklık eden elçi ve 

konsoloslardan Gio Agostino Gilli 1564 yılında Galata’dan yazdığı mektubunda İstanbul ve çevresinde 

hemen hemen 80.000 Türk’ün ve Osmanlı’nın elinde bulunan Hristiyan esirlerin büyük çoğunluğunun 

vebadan dolayı hayatını kaybettiğini belirtmiştir. Temsilciler yazdıkları mektuplarda veba salgınının 17. 

 
101 Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba 1700-1850, Çev. Serap Yılmaz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 1997, s. 1. 
102 Suhaib İsmael Mohammed Ali, Rahman Ademi, “Sultan II. Mahmud Dönem Osmanlı Sağlık Sitemi”, Balkan 

ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 2, 2022, s. 2.; Nalan Turna, “İstanbul’un Veba ile İmtihanı”, s. 

13. 
103 Mehmet Yaşar Ertaş, Kağan Eğnim, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Hastalıklar”, Pamukkale Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, 2011, s. 88. 
104 Ayrıntılı bilgi için bkz. Jean Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi, Çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul 

2009. 
105 Ayrıntılı bilgi için bkz. Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Ed. Stefanos Yerasimos, Kitap 

Yayınevi, İstanbul 2006. 
106 Ayrıntılı bilgi için bkz. Joseph Piton de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Ed. Stefanos Yerasimos, Kitap 

Yayınevi, İstanbul 2005. 
107 Ayrıntılı bilgi için bkz. Michael Heberer, Osmanlıda Bir Köle Brettenli Michael Heberer’in Anıları 1585-1588, 

Çev. Türkis Noyan, Kitap Yayınevi, İstanbul 2016. 
108 Özlem Batğı, “Seyahatnamelerde Osmanlı İnsanının Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri”, Osmanlı Mirası 

Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 8, 2017, s. 173. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

901 

 

Yüzyıl boyunca Osmanlı için büyük tehlike oluşturduğunu belirtmiştir109. Özellikle liman kentlerini 

etkisi altına aldığını bildiren temsilcilere göre İzmir ve çevresi de 1667-1674 yılları arasında vebadan 

olumsuz etkilenmiştir110.  

2. BİGA SANCAĞI- ÇAN KAZASI’NDA VEBA SALGINI 

Çalışmamızın ana problemi 17. Yüzyılın son çeyreğinde özellikle ticaret gemilerinin geçiş 

güzergâhı olan sahil bölgelerinde vuku bulan veba salgınının Osmanlı’da iktisadi ve idari alanda ne 

şekilde tezahür ettiği, halkın bu durum karşısında ne tür bir tutum sergilediği ve devletin hangi yollara 

başvurduğunu ortaya koymaktır. Buradan hareketle Biga Sancağı’na tabi Çan kazası özelinde söz 

konusu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır. 

Bu çalışmanın esasını Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde İbnülemin Fonunda 

(İE.DH. 3-262) yer alan H. 1091 tarihli belgeler oluşturmaktadır. Dosya içerisinde toplam sekiz görüntü 

yer alır ve bu görüntülerden 3 tanesi bazı belgelerin arka yüzlerine aittir111. Belgelerden ikisi yapılan 

sayıma dair köy isimlerinin,  burada yaşayan vergi mükellefi erkek reâyânın ve askerilerin isimlerinin 

yer aldığı defter parçasıdır112. Çan kazasına bağlı köylerdeki güncel avârız vergisinin miktarını 

hesaplamak üzere hazırlanan defter parçasında herhangi bir kapak sayfası yer almamaktadır. Belgeler 

ve isimlerin yer aldığı sayım cetveli fiziksel açıdan hasar almışsa da okunabilir durumdadır. Yapılan 

sayıma dair icmalin yer aldığı bir belge de mevcuttur ve hangi köyün kaç hâne kaydedildiği burada 

özetlenmiştir113. Yine kadılar tarafından yapılan yazışmalara ait belge görüntüleri de dosya içerisinde 

mevcuttur114. 

İlk etapta söz konusu belgeler transkripsiyon edilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan 

değerlendirmede; Biga Sancağı’na tabi Çan kazasında vuku bulan veba salgınından ötürü burada 

yaşayan reâyânın büyük çoğunluğunun telef olması sebebiyle artan avârız vergisinin yükü altında ezilen 

halkın göç etmesinden dolayı, merkezi yönetim bölgede yeniden bir sayım yaparak güncel avârız vergisi 

gelirini belirlemek istemiştir. Kısaca açıklayacak olursak; avârız115 vergisi 15. ve 16. yüzyıllarda ihtiyaç 

hâsıl olduğunda ve genellikle savaş gibi olağanüstü zamanlarda toplanan bir vergidir. Fakat üst üste 

yapılan savaşlar, celalî isyanları ve timar sisteminin bozulması gibi olaylar sonucunda devletin hazinesi 

sarsıldıkça, bu vergi normalleşmiştir. 17. Yüzyıl başlarından itibaren avârıza esas olarak kabul edilen 

gerçek hâneden, birden fazla gerçek hânenin oluşturduğu avârız-hâne sistemine geçilmiştir. Ülkedeki 

yetişkin erkek nüfus ale’l-esâmi116 tahrir edilerek kayıt altına alınmıştır. Bundan sonra devlet, avârız 

vergisini değişen ekonomik şartlara göre sayı ve miktarını artırıp-azalttığı avârız-hâne üzerinden tahsil 

etme yoluna gitmiştir. Avârız-hânesi her eyalete, sancaklara, kazalara, bölgenin vergi geliri miktarına 

ve şartlarına göre farklılıklar göstermektedir117.   

 Sayım işlemleri için Çan kazası kadısı Hızır ile Güvercinlik kazasında mukim eski kadılardan 

İzzettin görevlendirilmiş, kadılar bölgedeki köyleri tek tek gezerek vergi mükellefi olan kişileri, askerî 

görevlileri, amelmânde yani iş yapamaz durumda olanları vb. kişileri belirtmek suretiyle sayım yaparak 

 
109 Selim Parlaz, “Osmanlıların Salgın Hastalıklar Tarihine Bir Katkı: Ceneviz Temsilcilerin Gözüyle Veba 

Salgınları (1666-1678)”, Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 5, 2021, ss.1588-1589. 
110 Selim Parlaz, “Osmanlıların Salgın Hastalıklar Tarihine Bir Katkı”, s. 1592.  
111 İE.DH. 3-262- 002; İE.DH. 3-262-003; İE.DH. 3-262-004. 
112 Bu belge arkalı-önlü şekilde hazırlanmış tek bir sayfadan oluşmaktadır. Bkz. İE.DH. 3-262-001. 
113 İE.DH. 3-262-002. 
114 İE.DH. 3-262-003; İE.DH. 3-262-004. 
115 Sözlükte sonradan meydana gelen, aslî ve sabit olanın zıddı gibi anlamları bulunan avârız, Osmanlı devletinde 

vergi ce bütçe terimi olarak kullanılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Halil Sahillioğlu, “Avârız”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, 1991, ss. 108-109.  
116“Defter olundı git bu defter ile Çan kâdısıyla maʽân kazâ-i mezbûr kurâlarının ale’l-esâmi tahrîr ve âsitâne-i 

saʽâdete irsâl idesiz…" İE.DH. 3-262-001. 
117 Enver Çakar, “17. Yüzyılın İkinci Yarısında Antakya Kazasında İskân ve Nüfus (1678/1089 Avârız-hâne 

Defterlerine Göre)”, Belleten, C. 68, S. 252, 2004, ss.432-433. 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

902 

 

kaydetmişlerdir118. Yapılan sayımda vergi mükellefi 300 kişi tespit edilmiştir. Her iki kişiye bir avârız 

hânesi düşecek şekilde hesap yapıldığında toplamda 154 buçuk 1 rubʽ avârız-hânesi olacağı belirtilerek 

önceki yapılan sayımdan 47 hânesinin eksik kaldığının altı çizilmektedir119. Bu bilgilerden hareketle 

sayımdan önceki avârız-hânesi 201 buçuk 1 rubʽ olmalıdır. Sultan Selim döneminde hazırlanan 1516 

tarihli 59 numaralı Mufassal Tahrir Defteri’nde Biga Sancağına bağlı Çan kazasının toplam gerçek hâne 

miktarı 534 olarak hesaplanmıştır120. Yine 1516 tarihli Biga Sancağı Kanunnamesi’nde Çan kazasına 

ait avârız-hâne miktarı der kaza-i Çan hâne-i avârız 432 olarak belirtilmiştir121. Sayımda yer alan 154 

buçuk 1 rubʽ avârız-hânesi miktarını Barkan’ın formülüyle (hâne x 5 + yazılmayan askerîler için %10) 

hesapladığımızda bölge nüfusu için yaklaşık olarak 847 sayısı elde edilir. Ancak Mehmet Öz’ün de 

belirttiği üzere tahrirler -yapıldığı bölgenin kadın, çocuk ve askerîlerini kayıt dışı tuttuğu için- nüfus 

sayımı olarak değerlendirilmemelidir. Bölgenin kesin nüfusu hakkında bilgiler içermez ve yapılan 

değerlendirmelerde tahrirlerin bölgedeki vergi geliri miktarını belirlemek üzere hazırlanmış oldukları 

akıldan çıkarılmamalıdır122. Yine demografik açıdan mukayeseli ve sağlıklı değerlendirmeler 

yapabilmek için bölgeye ait birkaç defterin mevcudiyeti gerekir123. Ancak elimizdeki mevcut bilgiler 

böyle bir değerlendirmeye imkân tanımamaktadır ve bunun için daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması 

gerekmektedir. 1516 tarihli kanunnamede Çan kazası için belirtilen 432 avârız-hânesi miktarı aradan 

geçen yüz yılı aşkın bir dönemde 154 buçuk 1 rubʽ a düşmüş olarak görünmektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki bölgelere ve zamanın ekonomik şartlarına göre 3, 5, 10 ve bazen 15 gerçek hânenin 

1 avârız-hânesi sayıldığı olmuştur124. Elimizdeki belgelerden 2 gerçek hânenin 1 avârız-hânesi 

sayıldığını biliyoruz lakin 1516 tarihli Biga Sancağı Kanunnamesi’nde Çan kazası için kaç gerçek 

hânenin 1 avârız-hâne sayıldığını bilmiyoruz. Yine 1516 tarihli 59 numaralı Mufassal Tahrir Defteri’nde 

verilen bilgilere göre Çan kazasında 443 vergi mükellefi gerçek hâne ve 75 mücerred vardır125. Avârız-

hâne miktarı 432 olarak belirtildiğine göre kimi yerlerde 1 gerçek-hâne 1 avârız-hânesi, kimi yerlerde 

ise 1 gerçek hânenin yarım avârız-hânesi sayılmış olabilir. Bu bilgiler varsayımdan öteye geçemediği 

için kesin yargılarla bir sonuca varmak şimdilik imkân dâhilinde değildir.  

Belgelerimizdeki sayıma göre 300 reâyâ, 18 yeniçeri, 2 kale muhafızı, 6 topçu, 1 müezzin, 14 

imam, 7 erbab-ı timar, 10 sadat-ı kiram ve 1 mütekaid olmak üzere toplam 359 kişi hesaplanmıştır126. 

Yapılan hesaplamalarda vergi mükellefi kişilerin altına üç kırmızı çizgi çekilmiş, yeniçeri, müstahfız, 

topçu, sipahi, imam ve sadat-ı kiramdan olan kişiler vergiden muaf tutularak mim harfiyle 

işaretlenmiştir. Ayrıca mecnun olarak belirtilen bir kişi de vergiden muaf tutulmuştur ve mim harfiyle 

işaretlenmiştir. Amelmande olarak belirtilen 13 kişi ve müflis olarak belirtilen 20 kişi vergi mükellefi 

olarak zikredilmiştir ve üç kırmızı çizgiyle işaretlenmiştir. Yapılan işaretlemelerde üç kırmızı çizgi, 

vergi mükellefinin ödeyeceği vergi miktarını belirtmek için kullanılmış olabilir. Osmanlı’da vergi 

miktarları her mükellefin ekonomik gücüne göre sınıflandırılırdı ve durumu yetersiz olan kişilerin 

vergisi zenginler tarafından ödenirdi.127. Burada da benzer şekilde kişilerin vergi miktarını belirtmek 

 
118 “…karye be karye teftîş olunup avârız toprağı ziraʽat iden askerî ve saʽdât-ı kirâm ve imâm ve amelmânde pîr 

u müflislerin bir ferdi ketm itmeyüp esâmileri ile tahrîr olunup…” İE.DH. 3-262-004. 
119 “…tahrîr olundukda yeniçeri ve mustahfız ve topcı ve erbab-ı timar ve sâʽdâtdan gayrı üç yüz nefer reʽâyâ 

mevcûd ve icmâl üzere dört buçuk rubʽ hâne dahi tahrîr eylemiş reʽâyânın her iki neferine bir hâne-i avârız kayd 

olunduğu suretde yüz elli dört buçuk rubʽ hâne olup kadîmi hânesinden kırk yedi hâne noksan olur…” İE.DH. 

3-262-003. 
120 Recep Dündar, “59 Nolu Tahrir Defterine Göre Biga Sancağı’nda Yerleşim ve Nüfus”, Journal of Academic 

Social Sciense Studies, C. 6, S. 2, 2013, s. 1132. 
121 Hüsnü Demircan, Osmanlı Klasik Dönemi Biga Tarihi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s. 209. 
122 Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, Der. Halil İnalcık 

ve Şevket Pamuk, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, 2000, s. 20. 
123 Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler”, 

Vakıflar Dergisi, S. 22, 1991, s. 432. 
124 Rıfat Özdemir, “avârız ve Gerçek Hâne Sayılarının Demografik Tahminlerde Kullanılması Üzerine Bazı 

Bilgiler”, X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Türk Tarihi Kurumu, 1993, s. 1584. 
125 Hüsnü Demircan, Osmanlı Klasik Dönemi Biga Tarihi, ss. 216-217. 
126 Belgenin sağ üst kısmında yer alan siyakatle yazılmış bilgiler için bkz. İE.DH. 3-262-003. 
127 Enver Çakar, “Antakya Kazasında İskân ve Nüfus”, ss.433-434. 
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üzere bu çizgilerin kullanılmış olduğu değerlendirilmektedir. Sayımda son satırda yer alan 9 köyde 

yerleşim olmadığından harabe olarak kaydedilmiştir. 

 Yapılan sayımda belgedeki köyler isim isim sayıldığında genel toplam 364 olmalıdır. Verilen 

imam sayısının hatalı olduğu değerlendirilmiştir ve tutulan kayıtlar tekrar sayıldığında imam sayısı 12 

olarak hesaplanmıştır. Erbab-ı timar sayısı da aynı şekilde hatalıdır ve 8 olmalıdır. Ayrıca müezzin 

olarak zikredilen 1 kişiye de incelenen kayıtlarda rastlanılmamıştır.  Tüm bunlara ilave olarak sayımın 

icmalinde bazı köylerde her üç vergi mükellefi kişi bir avârız-hâne sayılacak şekilde, bazılarında ise her 

iki vergi mükellefi kişi bir avârız-hâne sayılacak şekilde hesaplanmıştır. Örneklendirecek olursak; 

Mürsellü köyü 9 kişi olarak sayılmıştır ve 1 kişi vergiden muaftır. Muaf olan kişi çıkarıldığında 8 kişi 

vergi mükellefi olur ve 4 hâne eder. Ancak icmalde burası 3 hâne olarak yazılmıştır yani her 3 kişi bir 

hâne olarak hesaplanmıştır. Benzer bir durum Yavalar köyü için de geçerlidir. Burada yapılan sayıma 

göre 11 vergi mükellefi 1 muaf olmak üzere toplam 12 kişi vardır ve 4 hâne olarak hesaplanmıştır. 

Ancak muaf kişiler çıkarıldığında toplam sayı 5 buçuk hâne olmalıdır. Bunun dışında her iki kişinin 1 

hâne sayıldığı örnekler de mevcuttur. Derenti köyünde 6 vergi mükellefi 3 muaf toplam 9 kişi sayılmıştır 

ve her iki kişi 1 hâne sayılacak şekilde 3 hâne hesaplanmıştır128.  

 Eldeki verilerden ortalama bir nüfus tahmininde bulunmak mümkündür. Ancak sayımda 

kayıtlı hâne kavramının neye istinaden böyle kaydedildiği ve gerçek manada ne ifade ettiği tartışmalıdır. 

Çünkü vergi mükellefi hâne reisleri ve ergin yaşa ulaşmış bekâr oğulları sayıma dâhil edilmiştir ancak 

bekâr oğulların hangi yaş itibariyle vergi mükellefi sayıldığı hususu tartışmalıdır129. Bu kişiler hâne 

olarak sayılıp temel çarpan alınarak hesaplandığında aslında bekâr olan kişiyi bir aile olarak saymış ve 

hata etmiş oluruz. Bazı araştırmacılar şeriata göre ergenlik yaşını 14 kabul ederek ortalama nüfus 

tahminlerinde bulunmaktadırlar. Ancak bu usul de birtakım yanlış hesaplamalara yol açabileceği için 

şüphelidir130. İkinci bir husus ise katsayı problemidir. Çünkü alınacak katsayı hususunda araştırmacılar 

arasında fikir birliği oluşmamıştır. Genel olarak Barkan’ın önerdiği 5 katsayısı kabul edilmekle birlikte 

bu sayıdan daha az veya daha fazla katsayı önerilerinde bulunan araştırmacılar da mevcuttur131.  1516 

tarihli 59 Numaralı Mufassal Defteri’nde Çan kazasının 534 gerçek hâne olarak kaydedildiğini ve 1516 

tarihli Biga Sancağı Kanunnamesi’nde avârız-hâne sayısının 432 olduğunu yukarıda belirtmiştik. 432 

sayısını 5 katsayısı ile çarpıp askeriler için %10 ekleme yaptığımızda 16. yüzyılın ilk çeyreğinde bölge 

nüfusunun tahmini 2.376 kişi olduğu bilgisine ulaşırız. Yine elimizdeki belgeler ışığında kadıların 

bildirmiş olduğu 154 buçuk 1 rubʽ avârız-hânesi Barkan formülü ile hesaplandığında 847 sayısı elde 

edilir. Önceki sayımda eksik olduğu söylenen 47 hâne eklenerek hesaplandığında, veba salgınından önce 

bölgedeki avârız-hâne sayısını ortalama 202 hâne kabul edersek 1.111 sayısını elde etmiş oluruz. 

Buradan hareketle yaklaşık 264 kişi ya vebadan hayatını kaybetmiş ya da bölgeyi göç etmek suretiyle 

terk etmiş olmalıdır.  

3. BELGELERİN İKTİSADÎ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ 

H. 1091 tarihli belgelerde 17. Yüzyılın son çeyreğinde Biga Sancağı Çan kazasında veba 

salgınının yaşandığı ve halkın bu suretle göç etmiş olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle veba 

salgının 17. yüzyılda da Osmanlı ülkesinde görüldüğü söylenebilir. Belgelerde veba olarak geçen 

salgının -o dönemde yaşanan tüm salgın hastalıklar halk arasında veba olarak nitelendirildiği için- çiçek 

ya da verem gibi herhangi bir bulaşıcı hastalık olma ihtimali de vardır132. 

İnsanlık tarihinde salgın hastalıklar dünya üzerindeki pek çok bölgede yayılım göstererek 

kitlesel ölümlere sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu da coğrafi konumu itibariyle salgın 

 
128 İE.DH. 3-262-001; İE.DH. 3-262-002. 
129 Kemal Çiçek, “Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanılışında Görülen Bazı Problemler ve Metod Arayışları”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 93, 1995, ss. 45-46. 
130 Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması”, s. 437. 
131 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nejat Göyünç, “Hâne”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 15, 1997, ss. 552-

553. 
132 Orhan Kılıç, “16-18. Yüzyıllarda Balkan Şehirlerinde Yaşanan Veba Salgınları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri”, 

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Ed. Zafer Gölen ve Abidin Temizer, C. 3, 2016. S. 1183. 
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hastalıklarla pek çok kez karşı karşıya kalmıştır ve hem devlet hem de toplum sosyal, siyasî ve iktisadî 

yönden müşkül duruma düşmüştür. Sık sık cereyan eden salgın hastalıklar sonucunda meydana gelen 

ölümlerden dolayı bölgede vergi sorunları zuhur etmiş, devlet hazinesi yeterli vergiyi toplayamadığı için 

sıkıntıya düşmüştür133. İncelemeye konu belgelerimiz de bunu doğrular niteliktedir. Çan kazasında 

meydana gelen veba salgını neticesinde halkın bir kısmı hayatını kaybettiği ve bir kısmı göç ederek 

bölgeyi terk ettiği için devlet güncel avârız-hâne sayısının tespit edilerek güncel vergi miktarını 

öğrenmek istemiştir. 

Bir bölgede salgın hastalık varsa o bölgede göç kaçınılmaz olur. İnsanların ilk çağlardan beri 

salgın hastalıklar karşısında başvurduğu çözüm bölgeyi terk ederek salgın olmayan başka ve emniyetli 

bir yere göç etmek olmuştur.134. Salgın hastalığın hangi hastalık olduğunun bile bilinmediği bir 

dönemde tedavi imkânlarının elverişsizliği karşısında insanlar için en makul çözüm bölgeyi terk 

etmektir. Ancak göç, devleti ve dolayısıyla hazineyi sıkıntıya düşüren bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Devlet vergi indirimi yaparak, vergilerden muaf tutarak ya da vergilerin tahsilini erteleme 

yoluna giderek önlem almaya çalışsa da çoğu zaman başarısız olmuştur. Salgın hastalıklar devletin 

ekonomik yapısını alt-üst ederek sosyal ve iktisadi hayatı derinden etkilemiştir135. Belgelerimiz de bu 

duruma örnek teşkil etmektedir. Halk veba salgını yüzünden göç ederek bulundukları bölgeyi terk ettiği 

için, Çan kazasının avârız-hâne gelirlerinde azalma olmuş, hazine gelirleri sekteye uğramıştır. Ölen ve 

göç eden her insan bölgedeki vergi gelirlerinin miktarının azalması demektir. Göç eden kişiler gittikleri 

yerlerde uzun süre kayıt dışı kalabildiğinden, hem vergi ödememiş hem de öteden beri kayıtlı oldukları 

arazilerde üretim faaliyetlerinde bulunmadıkları için mükellefiyetlerini yerine getirmemiş oluyorlardı. 

Böylece devletin malî sistemi büyük problemlerle karşı karşıya kalıyordu136.  

Belgelerde geçen “…bi-emrillehî teaʽlâ isâbeten vebâ ile…”137 yani Allah’ın emri ile-Allah’ın 

izni ile vebanın vuku bulduğu ifadesi akıllara “Osmanlı Devleti salgın hastalıklara karşı kaderci 

miydi?” sorusunu getirebilir. Bu yaklaşım çeşitli kişiler tarafından araştırılmış ve muhtelif görüşler 

ortaya çıkmıştır. İnsanlar gündelik hayatlarında bu tarz salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarında 

doğal olarak bunu anlamlandırma çabasına girer. Bu anlamlandırma esnasında dünya görüşü, inançları 

ve yaşadıkları toplumun kültürel yapısı gibi birçok etken kişilerin düşünce yapısını etkileyebilir. Deist 

düşünceye sahip kişiler bunu maddesel olarak açıklamaya çalışırken, dindar kişiler inançları 

doğrultusunda başlarına gelen bu felaketi bir cezalandırma olarak yorumlamıştır138. Ancak bu 

düşünceye karşı çıkan Osmanlı âlimleri mevcuttur. İdris-i Bitlisî ve Taşköprülüzâde’nin yaklaşımına 

göre kişiler veba gibi hastalıkların bulunduğu ortamlarda bölgeyi terk edebilir ya da hastalığa çare 

arayabilir139. Bunu incelemeye konu belgelerimiz de açıkça ortaya koymaktadır. Halk hastalık 

karşısında çaresizlik içinde durumu kabullenip ölümü beklemek yerine veba salgınından korunmak için 

bulunduğu bölgeyi terk etmiştir. 

4. SONUÇ 

Tüm bu veriler ışığında;  

 
133 Osman Kimya, “17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Salgın Hastalıklar, Bunların Neden Olduğu 

Toplumsal Sarsıntılar ve Göçler”, Tarih Okulu Dergisi, S. 53, 2021, ss.2393-2394. 
134 Orhan Kılıç, “Orta ve Yeniçağlarda Salgın Hastalıklar, Göç ve İskân”, Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman 

Köse, C. 2, Samsun 2017, s. 1237. 
135 Osman Kimya, “Salgın Hastalıklar”, ss. 2396-2398. 
136 Orhan Kılıç, “Balkan Şehirlerinde Yaşanan Veba Salgınları”, s. 1195. 
137 “…Çan Kazası kurâlarına bi emrillehi teʽalâ isâbeten vebâ ile ekseri mürd ve bazıları celây-ı vatan itmekle 

hâneleri muhattal ve meşevveş olub kaza-i mezbûr…” İE.DH. 3-262-003. 
138 Mücahit Yüksel, “İslam Tarihinde Vuku Bulan Doğal Afetler, Salgınlar, Kıtlıklar ve Buna Karşı Müslümanların 

Tutumu”, Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik, Türkiye 

İmam Hatipliler Vakfı Yayınları, C. 1, Konya 2021, s. 277. 
139 Birsen Bulmuş, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba Kavramları Üzerine: Mistisizmden Sosyal Reforma”, Motif 

Akademi Halkbilimi Dergisi, C. 3, S. 6, 2010, ss.46-47. 
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Elimizdeki belgeleri kaynak alarak değerlendirdiğimizde 17. Yüzyılın son çeyreğinde 

Osmanlı’nın önemli liman kentlerinden biri olan Biga sancağı Çan kazasında veba salgını görülmüştür. 

Söz konusu yüzyılda etkisini gösteren ve “tâûn” olarak da bilinen veba salgını,  halkın 

toprağından ayrılıp göç etmesine sebep olmuş; Osmanlı İmparatorluğu’nu malî, idarî ve sosyolojik 

açıdan sıkıntıya sokmuştur. Halkın göç etmesi devlet hazinesinin vergi gelirlerini sekteye uğratmış, 

devlet otoritesi de bu durum karşısında güncel avârız vergisi miktarını belirlemek üzere yeni bir sayım 

yaptırmayı uygun görmüştür. 

Esasen Osmanlı döneminde insanlar günümüzden daha kaderci bir anlayışa sahipti ve veba gibi 

salgın hastalıkların Allah tarafından gönderildiğine ve buna karşı sabırlı bir tutum sergilediklerinde 

ahirette mükâfatlandırılacaklarına inanıyorlardı. Elimizdeki belgelerde geçen bi-emrillehî teaʽlâ isâbet 

vebâ ile yani Allahın emri ile- Allahın izni ile vebanın vuku bulduğu ifadesi de bu yaygın kanaati 

destekler gibi görünmektedir. Fakat belgelerin bize söyledikleri bu inanışın tam olarak gerçeği 

yansıtmadığını göstermektedir. Zira salgın hastalık karşısında halkın kaderci ve teslimiyetçi 

yaklaşımdan ziyade bir kurtuluş yolu aradığı anlaşılmaktadır. Nitekim salgının yaşandığı yerlerdeki 

halkın başka yerlere göç etmiş olması kaderci bir tutumla açıklanabilir bir durum değildir. Aksine halk 

salgın karşısında –tıbbi gelişmelerin de yetersiz oluşu hasebiyle- kadimden beri başvurulan en yaygın 

çözüm yoluna giderek bölgeyi terk etmiştir.  

Avârız sayımları sonucunda bölgenin nüfus tahmininde bulunulabilir ancak mevcut belgeler 

ışığında yapılacak olan bu tahminler yüzeysel kalacaktır. Bu kapsamda sağlıklı verilerin elde 

edilebilmesi pek çok defterin mevcudiyetini ve bu belgelerin mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesini 

gerektirmektedir.  

Avârız defterleri ihtiva ettiği bilgiler hasebiyle Osmanlı Ekonomi Tarihi çalışan kişiler için 

başvurulması gereken önemli arşiv belgeleridir. Ayrıca avârız sayımlarında yer alan isim ve yer adları 

kültür tarihi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Burada kullanılan isimlerin yoğunluğu ve yer 

adlarının verilmesinde tercih edilen usuller kültür tarihi çalışmaları açısından araştırmacılara kaynak 

olabilecek bilgiler içermektedir. Arşivde epeyce yekûnu bulunan bu defter serileri üzerinde yapılacak 

araştırmaların artması kültür tarihimizin zenginleşmesi için de oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. 

 

5. KAYNAKLAR 

Arşiv Belgeleri 

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi 

İE.DH. 3-262- 001 

İE.DH. 3-262- 002 

İE.DH. 3-262- 003  

İE.DH. 3-262- 004  
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Özet 
Problemli internet kullanımı kavramı, bireylerin internet kullanımından dolayı aile ve iş yaşantılarında 

meydana çıkan sorunlar, sürekli internet kullanımından kaynaklanan kendini kontrol edememe olarak 

tanımlanmaktadır.  Bu şekilde sağlıklı olmayan internet kullanımının birey üzerinde erteleme davranışı, sosyal 

kaygı, temel ihtiyaçlarını karşılamama gibi olumsuz etkileri olmaktadır. Bu durum özellikle gençleri olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle ortaöğretimde öğrenim görmekte olan gençlerin problemli internet kullanım 

durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanım 

düzeylerini tarama modelinde ele alan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evreni Antakya İlçesinde yer 

alan ortaöğretim öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem ise çalışma evreninden kolay ulaşılabilir örnekleme 

yoluyla Antakya ilçesine bağlı bir ortaöğretim kurumunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte 

olan öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 13-18 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan toplam 

öğrenci sayısı 447’dir. Çalışmasını tamamlamayan öğrencilerin araştırma dışında tutulması nedeniyle toplam 

katılımcı sayısı 430’dur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ceyhan ve Ceyhan (2014) tarafından ergenlere 

yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmasıyla uyarlanan Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği – Ergen 

(PİKÖ-E) kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerin (aritmetik ortalama, 

standart sapma, min, max) yanı sıra T-testi, tek yönlü ANOVA, LSD Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. 

Yapılan veri analizi sonucunda, problemli internet kullanım düzeylerinin ölçekten alınabilecek en küçük değer 

olan 27 alt sınırına daha yakın olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki 9. sınıf öğrencilerinin problemli 

internet kullanım durumlarının diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilere göre daha sağlıksız olma eğiliminde olduğu, 

erkek öğrencilerin aşırı kullanım durumlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, ergenlik dönemi, internet bağımlılığı 

INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE SITUATIONS 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS  

Abstract 
The concept of problematic internet usage is defined as the problems that occur in family and work life 

due to internet use of individuals, and the inability to control oneself due to continuous internet usage.In this way, 

unhealthy internet usage has negative effects on the individual such as procrastination behavior, social anxiety, 

and not meeting their basic needs. This situation particularly affects young people negatively. For this reason, it is 

aimed to investigate the problematic internet use situations of young people studying at high school. The research 

is a descriptive study that deals with the problematic internet use levels of high school students in a screening 

model. The scope of the study consists of high school students in Antakya District. The sample consists of students 

studying in a high school in Antakya in the 2021-2022 academic year through convenience sampling. The ages of 

the students vary between 13-18. The total number of students participating in the research is 447. The total number 

of participants is 430 since students who did not complete their studies were excluded from the study. The 

Problematic Internet Usage Scale – Adolescent, which was adapted by Ceyhan and Ceyhan (2014) for validity and 

reliability studies for adolescents, was used as a data collection tool in the study. In the analysis of the data obtained 
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from the scale, descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation, min, max) as well as T-test, one-way 

ANOVA, LSD Multiple Comparison Test were used. As a result of the data analysis, it was determined that the 

problematic internet usage levels were closer to the lower limit of 27, which is the smallest value that can be taken 

from the scale. It has been found that the problematic internet usage situations of the 9th grade students within the 

scope of the research tend to be more unhealthy than the students at other grade levels, and the excessive usage of 

male students is higher than that of female students. 

Keywords: Problematic internet use, adolescence, internet addiction 

GİRİŞ 
Teknolojik gelişmelerin en önemlilerinden biri olan internet, yaygın olarak kullanılan önemli 

bir iletişim aracıdır. İnternetin, bilginin dağıtımını dolayısıyla erişimini hızlandırması gibi önemli 

kolaylıklar ve avantajlar sağlamasının yanı sıra aşırı ve yanlış kullanımından kaynaklanan bazı 

problemler de meydana gelmektedir. Alanyazında internetin amaçsız ve aşırı bir şekilde kullanımı 

araştırmacılar tarafından problemli (Caplan, 2002; Kim ve Davis, 2009; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 

2007; Odacı ve Çıkrıkçı, 2014;), patolojik  (Davis, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000) ya da 

kompulsif/bağımlı (Murali ve George, 2007) internet kullanımı olarak adlandırılmaktadır.  

Problemli internet kullanımı kavramı, bireylerin internet kullanımından dolayı aile ve iş 

yaşantılarında meydana gelen bozulmalar, sürekli internet kullanımından kaynaklanan kendini kontrol 

etmedeki başarısızlık ve kompülsif kullanım olarak tanımlanmaktadır (Kim ve Davis, 2009). Bir başka 

tanımda ise sosyal, akademik ya da mesleki açıdan olumsuz sonuçlar doğuran, bilişsel ve davranışsal 

belirtilerden oluşan çok boyutlu sendrom olarak tanımlanmaktadır (Caplan, 2002). 

Ceyhan (2010) problemli internet kullanımının ergenlerin ruh sağlığı bakımından önemli bir 

tehdit olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, Caplan (2002) ergenlerin problemli internet kullanımları 

ile sosyal kaygı ve yalnızlıkları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ergenlik 

döneminde sahip olunan ruh sağlığı yaşamlarının sonraki dönemlerinde de bireylerin ailevi ve mesleki 

yaşamlarında etkisini sürdürecektir.   

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yılında evinden internete ulaşım 

oranı %92’dir. Bu oran 2022 yılında %94.1'e yükselmiştir. Türkiye’de internet kullanım oranı, 16-74 

yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında %82.6 iken 2022 yılında %85’tir. Ayrıca cinsiyete göre internet 

kullanım oranı incelendiğinde; erkeklerin internet kullanım oranının 2022 yılında %89.1, kadınların ise 

%80.9 olduğu belirtilmiştir.  Bu oranlar göz önüne alındığında bu oranın erkeklerde, kadınlardan daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de genç nüfusun oranı (15-24 yaş grubundaki genç nüfus 

12 milyon 971 bin 289 kişi, TUİK, 2021) ve internete erişimin kolaylığı göz önüne alındığında, 

problemli internet kullanımının ergenler arasında görülme sıklığının artma eğiliminde olacağı 

belirtilmektedir (Makas, 2008). İnternetin hızlı ilerlemesiyle birlikte gerekli önlemlerin alınmaması ve 

uygulanmaması halinde, ergenlerin toplumdaki tüm bireyleri olumsuz etkileyebilecek bir kuvvet haline 

gelebilecekleri düşünülmektedir (Ünver, 2016). Bu açılardan bakıldığında ergenlerin problemli internet 

kullanım durumlarının araştırılmasının önemli olduğu açıkça görülmektedir. Bundan dolayı çalışmada 

ortaöğretimde öğrenim görmekte olan gençlerin bu konudaki durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:  

✓ Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri nasıldır? 

✓ Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımları sınıf düzeylerine göre farklılaşmakta 

mıdır?  

✓ Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 
Yöntemde; araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

analizine yer verilmiştir.  

g. Araştırma Modeli  

Araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerini tarama modelinde 

ele alan betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri durumlara ilişkin geçmiş ya da var olan hallerini 
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olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2009, s. 77). Bu nedenle araştırmada 

tarama modeli kullanılarak var olan durumun olduğu gibi betimlenmesi amaçlanmış ve ortaöğretim 

öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmıştır.  

h. Evren-Örneklem 

Araştırmanın çalışma evreni Antakya İlçesinde yer alan ortaöğretim öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Örneklem ise çalışma evreninden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla Antakya ilçesine 

bağlı bir ortaöğretim kurumunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 13-18 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan 

toplam öğrenci sayısı 447’dir. Çalışmasını tamamlamayan öğrencilerin araştırma dışında tutulması 

nedeniyle toplam katılımcı sayısı 430’dur. 

i. Veri Toplama Aracı 

Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği – Ergen (PİKÖ-E) 

Ölçek, öncelikle Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından üniversite öğrencilerinin 

problemli internet kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların 

ortaöğretim öğrencileri olmaları nedeniyle, bu ölçeğin Ceyhan ve Ceyhan (2014) tarafından ergenlere 

yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmasıyla uyarlanan Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 

– Ergen (PİKÖ-E) kullanılmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipinde 27 maddeden oluşan ölçektir. Ölçek 

maddelerinin puanlanması; “Hiç uygun değil” (1 puan), “Nadiren uygun” (2 puan), “Biraz uygun” (3 

puan), “Oldukça uygun” (4 puan), ve “Tamamen uygun” (5 puan) biçimindedir. Açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda, ölçeğin üç alt faktörlü bir yapıdan oluştuğu, belirlenen üç faktörün toplam varyansın 

%49.35’ini açıkladığı belirtilmiştir. Ölçeğin alt faktörleri, İnternet’in olumsuz sonuçları, aşırı kullanım 

ve sosyal fayda/sosyal rahatlıktır. Ölçek toplam puanı 27 ile 135 arasında değişmektedir. Ölçekte 7. ve 

10. maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı (α) 0.93’tür (Ceyhan ve Ceyhan 

2014).  

Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, ölçeğin internetin sağlıklı ve sağlıksız olarak kullanım düzeylerini 

ortaya koymayı amaçladığını, problemli internet kullanım davranışını ölçerek bireylere “internet 

bağımlılığı” teşhisi koymayı amaçlayan bir ölçek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. Ayrıca, birey ölçekten yüksek puan aldığında; internet kullanımının 

sağlıksızlaştığının, yaşamının bu durumdan olumsuz etkilendiğinin, bağımlılığa yatkın olabileceğinin 

habercisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

j. Veri Toplama Süreci 

Verilerin toplanması amacıyla Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ-E) kullanılmıştır. 

Veri toplama aracı verilerin çevrimiçi ortamda toplanması amacıyla elektronik forma dönüştürülmüştür. 

Araştırma verileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılının Şubat ayında toplanmıştır. Araştırmaya katılım 

gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilere ölçek soruları çevrimiçi ortamda yöneltilmiş, herhangi bir 

kimlik bilgisi istenmemiştir.  

k. Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen nicel veriler, SPSS programına aktarılarak veriler çözümlenmiştir. 

Araştırma sorularına yönelik veriler Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği – Ergen (PİKÖ-E) formu 

kullanılarak elde edilmiştir. Formdan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerin (aritmetik 

ortalama, standart sapma, min, max) yanı sıra T-testi, tek yönlü ANOVA, LSD Çoklu Karşılaştırma 

Testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 
Araştırmada yer alan ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerini tespit 

etmek üzere katılımcılara uygulanan problemli internet kullanımı ölçeğinden alınan puanlara yönelik 

ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum puanları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin PİKÖ-E Ölçeği Alt Faktörleri ve Genel Puanları 
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Faktör N �̅� Sd Min Maks 

İnternetin olumsuz 

sonuçları 
430 24,55 10,20 14 66 

Aşırı Kullanım 430 17,91 5,48 6 30 

Sosyal fayda /Rahatlık 430 15,30 6,43 7 35 

PİKÖ Toplam Puan 430 57,76 19,43 28 131 

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin PİKÖ-E ölçeğinden aldıkları toplam puanlar, 28 ile 

131 arasında değişmektedir. Ölçeğin tamamından alınan toplam puanların ortalaması (X ̅), 57.75’tir.  

Ölçeğin alt faktörlerinden en yüksek ortalama “internetin olumsuz sonuçları” (X ̅=24.55) faktörüne, en 

düşük ortalama “Sosyal fayda /Rahatlık” (X =̅15.30) faktörüne aittir. Buna göre öğrencilerin problemli 

internet kullanım düzeylerinin ölçekten alınabilecek en küçük değer olan 27 alt sınırına daha yakın 

olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre problemli internet kullanım durumlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan ANOVA testi yapılmış ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşma Durumu 

Sınıf 

Düzeyi 
N �̅� Ss 

Varyansın 

Kaynağı KT 

sd 

KO F p Anlamlılık 

9.Sınıf 84 65,85 21,92 G. Arası 7926,78 3 2642,26    

10. Sınıf 106 56,58 19,32 G. İçi 153978,57 426 361,45    

11. Sınıf 142 53,75 16,80 Toplam 161905,36 429  7.31 .000 9- 10,11,12 

12. Sınıf 98 57,90 19,02        

Toplam 430 57,76 19,43        

Tablo 2 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeyi bakımında problemli internet 

kullanım ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir (F=7.31; p<.05).  Problemli internet kullanımının hangi sınıf düzeyleri arasında farklılık 

gösterdiğini bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına 9. Sınıf öğrencilerinin problemli internet 

kullanım puanlarının (�̅�=65.85); 10. Sınıf (�̅�=56.58), 11. Sınıf (�̅�=53.75) ve 12. Sınıf (�̅�=57.90) 

problemli internet kullanım puanlarından anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle 9. Sınıf öğrencilerinin problemli internet kullanım durumlarının diğer sınıf düzeylerindeki 

öğrencilere göre daha sağlıksız olma eğiliminde olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının sınıf 

düzeylerine göre farklılaşma durumu incelenmiş ve bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu  

 Cinsiyet N �̅� ss t sd p 

PİKÖ Toplam Puan Kadın 296 56.41 1.223 -2.13 252.25 .034 

Erkek 134 60.73 19.616 

İnternetin Olumsuz 

Sonuçları 

Kadın 296 23.97 9.757 -1.76 428 .079 

Erkek 134 25.84 11.057    

Aşırı Kullanım Kadın 296 17.55 5.364 -2.04 428 .042 

Erkek 134 18.71 5.663 

Sosyal 

Fayda/Rahatlık 

Kadın 296 14.89 6.519 -1.94 428 0.53 

Erkek 134 16.19 6.167 

Tablo 3 incelendiğinde cinsiyete göre problemli internet kullanım ölçeği toplam puanları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (t[252.25]=-2.13; p<.05). Buna göre 

çalışmaya katılan ortaöğretim erkek öğrencilerinin problemli internet kullanım ölçeği puan 

ortalamalarının (�̅�=60.73) kadın öğrencilerin puan ortalamasından (�̅�=56.41) daha yüksek olduğu 



VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler 

Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay 
 

VIII. International Congress on Education and Social      

Sciences             20-23 July 2022 / Hatay 

 

912 

 

söylenebilir. Buna göre erkek öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin kadın öğrencilere 

göre daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Problemli internet kullanım ölçeği alt faktörleri bakımından erkek ve kadın öğrencilerin 

ölçekten aldığı puan ortalamaları arasındaki farkın internetin olumsuz etkileri (t[428]=-1.76; p>.05)  ve 

sosyal fayda/rahatlık (t[428]=-1.94; p>.05) boyutlarında istatiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Buna göre kadın ve erkek ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanım ölçeği 

internetin olumsuz etkileri ve sosyal fayda/rahatlık boyutlarından aldıkları puanların ortalama 

değerlerinin benzer olduğu söylenebilir. 

Öte yandan problemli internet kullanım ölçeği alt faktörlerinden aşırı kullanım boyutundan 

aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmediktedir(t[428]=-

2.04; p<.05). Buna göre çalışmaya katılan erkek öğrencilerin aşırı kullanım puan ortalamalarının 

(�̅�=18.71) kadın öğrencilerin puan ortalamasından (�̅�=17.55) daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu 

noktadan hareketle, erkek öğrencilerin aşırı kullanım durumlarının kadın öğrencilere göre daha yüksek 

olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 
Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımı ölçeğinden aldıkları 

puanların ortalamalarına göre öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin ölçek puanlarının 

alt sınırına daha yakın olduğu belirlenmiştir. Bu durum araştırmaya katılan öğrencilerin problemli 

internet kullanımının genel anlamda sağlıklı olduğunu göstermektedir. Öte yandan olumsuz sonuçlar 

boyutunun ölçeğin diğer alt boyutlarına göre daha yüksek olması, öğrencilerin internetin olumsuz 

etkilerine maruz kaldığını göstermektedir. Anderson (2001) araştırmasında bu olumsuz etkilerin daha 

çok öğrencilerin akademik çalışmalarında, yeni arkadaş edinmede ve uyku düzeni boyutlarında 

yaşandığını ifade etmiştir. 

Araştırmada dokuzuncu sınıf öğrencilerinin problemli internet kullanım durumlarının diğer sınıf 

düzeylerindeki öğrencilere göre daha sağlıksız olma eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. Ceyhan 

(2011) da benzer şekilde dokuzuncu sınıf öğrencilerinin problemli internet kullanımının diğer sınıf 

düzeylerine göre daha yüksek ortalamaya sahip olduklarını belirtmiştir.  

Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının cinsiyete göre farklılaşma 

durumu incelendiğinde, erkek öğrencilerin problemli internet kullanımı puanlarının ortalaması, kadın 

öğrencilerin ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bu sonucu, 

ilgili alanyazında, erkeklerin kadın öğrencilere göre problemli internet kullanımlarının daha yüksek 

olduğunu belirten çalışmalarla (Chou, & Hsiao, 2000; Esen ve Siyez, 2011; Sırakaya ve Seferoğlu, 2013; 

Zorbaz ve Tuzgöl Dost 2014; Meral ve Bahar, 2016; Çapan ve Şahan, 2017; Vigna-Taglianti ve 

diğerleri, 2017; Durak ve diğerleri, 2018) tutarlık göstermektedir. Türkiye’de de internet kullanımının 

erkeklerde daha yüksek olduğu bulunmuştur (TUİK, 2022). Öte yandan bazı araştırmalarda (Balcı ve 

Gülnar, 2009; Ceyhan, 2011; Taylan ve Işık, 2015; Arseven, 2019) problemli internet kullanımının 

cinsiyete göre farklılaşmadığı belirtilmiştir. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin internetin olumsuz 

sonuçları ve sosyal fayda boyutlarına göre cinsiyet bakımından bir farklılaşma belirlenmemiştir. 

Arseven (2019) de yaptığı çalışmada internetin olumsuz sonuçları ve sosyal fayda bakımından cinsiyete 

göre bir farklılaşma olmadığını belirtmiştir.  

Araştırmada, erkek öğrencilerin problemli internet kullanım durumunun kız öğrencilere göre 

daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Erkek öğrencilerin problemli internet kullanım durumunun yüksek 

olma nedenleri araştırılabilir. Araştırmacılar, problemli internet kullanımının akademik başarıya etkisini 

ortaya koymak amacıyla daha geniş katılımlı araştırmalar gerçekleştirebilir. Ayrıca problemli internet 

kullanımı konusunda öğrencilerde farkındalık sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenerek etkisinin 

incelenmesi önerilmektedir. Problemli internet kullanımı olan ergenlere yönelik müdahale programları 

hazırlanabilir. Bu programa ergenlerin problemli internet kullanımının önlenmesine yönelik 

öğretmenlerin ve ebeveynlerin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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