




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Bilimlerde  
Yeni Araştırmalar-VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editörler 
Doç. Dr. Ayla OĞUZ 

Dr. Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankara, Mart, 2022 



 

 
Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. 

 
 

Sosyal Bilimlerde  
Yeni Araştırmalar-VI 

 
 
 

 
Editörler 

Doç. Dr. Ayla OĞUZ 
Dr. Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 

 
 

ISBN: 978-625-7457-95-8 
 
 
 

Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet Deniz AĞCA 

 
Sayfa Düzeni-Kapak Tasarım 

Nurhan AY 
 

Baskı & Cilt 
Berikan Ofset Matbaa 

Ergazi Mh. 2306 Sk. No: 70 Gersan - Y.Mahalle/ANKARA 
 

BERİKAN YAYINEVİ 
Kültür Mah. Kızılırmak Cad. Gonca Apt. No: 61/6 

Çankaya-Kızılay/ANKARA 
Tel: (0312) 232 62 18 - Fax: (0312) 232 14 99 

 
 Copyright 2022,  

BERİKAN YAYINEVİ SERTİFİKA NO: 47109 
Bu baskının bütün hakları yazarına aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabının tümünün veya 
bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı ya-
pılamaz. 
Berikan Yayınevi 1998 yılından itibaren ulusal ve 2019 yılından itibaren ise uluslararası düzeyde 
düzenli olarak faaliyet yürütmekte ve yayınladığı kitaplar, ulusal ve uluslararası düzeydeki yük-
seköğretim kurumları kataloglarında yer almaktadır. 



 

iii 

 
 

ÖNSÖZ 
 

Sosyal Bilimler içinde farklı disiplinleri barındıran kucaklayıcı bir kavram 

olarak zengin bir bilimsel alana konumlanmıştır. Bu bağlamda sosyal bilimler, 

bireyi ve toplumu merkeze alarak onların karşılıklı ilişkisini ve bu gerçeklik 

içindeki olgu ve olayları gerek toplumsal gerekse kültürel açıdan inceler.  

Sosyal bilimlerde alanlar farklılık arz eder. Bu yüzden sosyal bilimleri nor-

matif alanlar, pozitif alanlar ve metafizik alanlar olarak sınıflandırmak gerekli-

dir. Bunlardan hukuk gibi normatif alanlar var olan kuramlara dayalı çalışmaları 

içerirken; sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri gibi alanlar kuram geliştirmeye 

yönelik olan pozitif alanlara gönderme yapar. Diğer yandan somut olgu ve olay-

ları baz alan teoloji gibi alanlar ise metafizik alanlar olarak sınıflandırılır. Bu 

yüzden sosyal bilimler, yaşamın insani ve toplumsal yönlerini farklı disiplinlerin 

bakış açılarıyla insana gösteren bir bilim dalı olarak son derece kıymetlidir. 

Bu çalışmada sinemadan siyasete, dil ve edebiyattan sanata, davranış bi-

limlerinden medyaya, psikolojiden felsefeye ve mitolojiden antropolojiye kadar 

uzanan geniş bir yelpazede incelemeler yapan değerli bilim insanlarının çalış-

maları bir araya getirilmiş ve özgün bakış açıları ortaya konulmuştur. Her biri 

kendi alanına yeni katkılar sağlayacak olan bölümleri tek bir kitapta okura ulaş-

tırmanın sevinci içindeyiz. Keyifli okumalar dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.  

 

Doç. Dr. Ayla Oğuz 

Dr. Yasemin Ulutürk Sakarya 
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IONESCO TİYATROSUNDA KİŞİ VE SİMGESEL ROLÜ 

 

Doç.Dr. Aydın ERTEKİN1 

Selçuk Üniversitesi 

 

Öz 

Ionesco tiyatrosunda kişilerin enigmatik görünümleri yanında, simgesel rolleri 

de vardır. Oyunlarında hayaletimsi, gerçekdışı kişiler çoğunluktadır. Bu da fantastik kişi 

açısından incelenmeye değer bir boyuttur. Kişilerin kimlik ve akıl belirsizlikleri üze-

rinde yoğunlaşarak okur/izleyiciyi kararsızlığa düşüren fantastiğin, her şeyden önce ki-

şinin kendisinden kaynaklandığını söylemek fazla olmaz. Bu kişilerin fantastik konum-

larının belirlenmesi ve çözümlenmesi söz konusu olduğunda da bir karışıklığa ve an-

lamlandırma sorununa yol açarlar. Bu kişilerin, rolünün simgesel değeri fantastik an-

lamı belirginleştirmeye yarar. Kişice oynanan fantastik rol, kendisine ait kabul etmek 

istemediği başka bir görüntüdür aslında. Fantastik kişinin değeri, simgelediği çelişik 

rolü etrafındaki anlamsal bütünlükte aranmalıdır. Ionesco tiyatrosu bu bağlamda zen-

gin örnekler sunar. 

Anahtar kelimeler: Ionesco, kişi, simge, rol, fantastik. 

 

Individual and His Role in Ionesco’s Theatre 

 

Abstract 

In Ionesco’s theatre, characters have symbolic roles besides their enigmatic ap-

pearance. In his plays, ghostly, unreal people are in the majority. This is a dimension 

that is worth examining from the point of view of the fantastic character. It would not 

be too much to say that the fantastic, which makes the reader/viewer indecisive by con-

centrating on the identities and mental uncertainties of the characters, is primarily cre-

ated by the individual himself. These characters also cause confusion and a problem of 

interpretation when it comes to identifying and analysing their fantastical positions. 

The symbolic value of their role serves to clarify the fantastic meaning. The fantastic 

role played by the individual is indeed another image of himself that he does not want 

                                                           
1 Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID ID:0000-0001-
6922-0544, aydinertekin@gmail.com 
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to live with. The value of the fantastic character must be sought in the semantic unity 

that evolves around his contradictory role, which is represented by this value.  

Keywords: Ionesco, individual, symbol, role, fantastic. 

 

GİRİŞ  

Tanım gereği fantastik okura tanıdık gelen, gündelik yaşama doğaüstü 

olan bir şeyin aniden girmesini ele alan bir türdür. “Tümüyle kendimize ait, ta-

nıdığımız, şeytanı, hava perileri, vampirleri olmayan bir dünyada öyle bir olay 

meydana gelir ki, o bildiğimiz dünyanın yasaları bunu açıklamaya yetmez. Olayı 

algılayan kişi iki olanaklı çözümden birisini benimsemek zorundadır. Ya duygu-

lardan kaynaklanan bir yanılsama, düşgücümüzün yarattığı bir şey söz konusu-

dur ve o zaman yasalar olduğu gibi kalır, ya da olay gerçekten olmuştur, gerçek-

liğin bir parçasıdır, işte o zaman bu gerçekliği bizim bilmediğimiz yasalar yöne-

tir. Şeytan ya bir yanılsamadır, düşsel bir varlıktır, ya da öteki canlı varlıklar gibi 

şeytan da gerçekte vardır. Fantastik bu kararsızlık süresinde yer alır.” (Todorov, 

2004: 31) 

19. yüzyıl klasik fantastik yazarları kişinin nesnelliğine çok önem verir-

lerdi. Anlatıların birçoğunda sıra dışı öykünün inandırıcılığı için kahraman kül-

türlü, bilgiliydi ve aklı, muhakemesi tarafsız kalırdı. Günümüz Modern Fantastik 

Edebiyatta ise bu bakış açısı oldukça değişir. Kişiler algılamalarındaki öznelliğin 

aşırılığı ile ön plana çıkarlar. Bu öznellik o kadar kişisel olur ki doğaüstü görün-

güyü kişiden başkası algılayamaz ve göremez. Bu öznellik Todorov’un Fantastik 

Edebiyatın anahtar kavramlarından birisi olarak nitelendirdiği kararsızlığa 

göndermede bulunur. “Fantastiğe can veren bu kararsızlık duygusudur.” (Mal-

rieu, 1992: 37) Çünkü fantastik görüngüyü bireysel olarak deneyimleyen kişi ile 

okur arasında kopukluk olur. “Hayalet, adlandırılamayan şey, hortlak, sıra dışı 

olay, olanaksız ve belirsiz olan kurgulu, düzenli, ailesel yaşama girdiğinde her 

türlü çatlaklık ve sızıntının, olanaksız ve kabul edilemez olarak ortaya çıktığı 

fantastik krize kadar” (Bessiere, 1974: 32) kişi, modern fantastik anlatılara uy-

gun olarak, toplum içerisinde kendisini rahatsız eden, bu nedenle de toplumdan 

uzak duran ve toplumla ilişkileri sorunlu olan birisidir. 

Herkesin olması mümkün değil diye nitelendirdiği doğaüstü görüngü ger-

çekliğinin toplum tarafından reddedilmesi, kişiyi daha da marjinalleştirir. Kişi 

bunu yaşamıştır ve fantastik deneyim artık dile getirilmelidir. Bu deneyimi pay-

laşmak istediğinde ise kişi bunu başaramaz. Çünkü insanlar kabul etmez. Kişi 

olay geliştikçe de git gide daha da çok yalnızlığına gömülür ve topluma tekrar 

katılma çabasına karşın bunu başaramaz.  
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Ionesco tiyatrosunda kişilerin marjinal görünümleri yanında, simgesel 

rolleri de vardır. “Oyunlarında hayaletimsi, gerçekdışı kişiler çoğunluktadır” 

der. (Ionesco, 1996:107) “İçsel var olmaları, iç sıkıntıları maddeleştirmek, kişi-

likleri yorumlamak” (Ionesco, 1966: 63) önemlidir. Yani Ionesco, derin iç sıkın-

tılarını, kuşkularını (Ionesco, 1966: 130) doğaüstü olaylar aracılığı ile sahneye 

koymaktan bahseder. Yazar, “içimizde taşıdığımız canavarsal figürlerin ya da fi-

gürsüz canavarsı durumların ya da canavarsı nesnelerin ortaya çıkarılmasını is-

ter.” (Ionesco, 1966: 250) Bu da fantastik kişi açısından incelenmeye değer bir 

taraftır. 

Kişilerin kimlik ve akıl belirsizlikleri üzerinde yoğunlaşarak okur/izleyi-

ciyi kararsızlığa düşüren fantastiğin, her şeyden önce kişinin kendisinden ve 

özellikle de belirsiz özgünlüğünden kaynaklandığını da söylemek gerekir. Bu ki-

şilerin fantastik konumlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi söz konusu oldu-

ğunda da bir karışıklığa ve anlamlandırma sorununa yol açarlar. 

Buna karşın, fantastik kişilerin konumlarını ve rollerini geleneksel ve mo-

dern fantastik kişi bağlamında açımlamak yerinde olacaktır. Fantastik anlatı 

dizgesi içerisinde vampiri, şeytan, büyücü, hayalet vs. ele alınabilir. Kısacası, 

“görünmezliğe ve kötülüğe bağlı olduklarından, korku yaratan varlıkları” (Thur-

lings, 1995:103) özellikle de şeytan ve vampiri. Şeytan ve vampir alışılmamışı, 

düşünülemezi gündelik yaşamın gerçekliği içerisinde canlandırırlar. Bilinen ya-

şam biçimleri içerisine bilinmezlik, alışılmamışlık katarlar ve böylece okur/iz-

leyiciyi kararsızlığa düşürür, korku yaratırlar. Yine bu kişilerce oynanan rolün 

simgesel değeri fantastik anlamı belirginleştirmeye yarar. Başka bir deyişle, ki-

şice oynanan fantastik rol, aslında kendisine ait kabul etmek istemediği başka 

bir görüntüdür. Fantastik kişinin değeri dolaysıyla simgelediği çelişik rolü etra-

fındaki anlamsal bütünlükte aranmalıdır.  

Başka bir deyişle, Ionesco’nun kişilerinde karşılaşılan canavarlık kavramı, 

fiziksel bir ayrıntıda değil, onların “eylemlerinin sıradanlığı ve edilgenliğine 

hapseden karakterlerinde ve ruhlarının hastalanmasında gizlidir.” (Bradesco, 

1967: 186) 

 

1.VAMPİR 

Şeytanın mirasçısı vampir, “fantastik yazının başkişilerinden birisidir.” 

(Thurlings, 1995: 106) Tarihsel ikonografide, şeytan kadar güçlü ve etkili ol-

masa da varlığının ve eylemlerinin sonucu kaçınılmaz olarak ölümü berabe-

rinde getirir. “Yaşamak için öldürür. Yaşaması, açlığı ve doğası gereği bunu yap-

maya mecburdur.” (Bozzetto, 1998: 158) 
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Ionesco’nun Ders adlı oyununda vampirliğini vurguladığı (Hubert, 1990: 

76) Öğretmen tiplemesi, modern vampirliğin güzel bir örneğini sunar. Bu 

oyunda vampirin geleneksel bir görünümü yoktur. Kuramcı ve araştırmacı Ro-

ger Bozzetto’ya göre “Modern canavarı belirginleştiren şey, görünür nedeni ol-

mayan şiddettir.” (Bozzetto, 2001: 120) 

Küçük bir taşra kentinde bir öğretmen, doktora yapmak isteyen genç bir 

kıza ders verir. Başlangıçta, gerçek bir öğretmen gibidir. Dilbilim konusunda, 

toplama ve çıkarma işlemlerinde bilgilidir. Daha sonra, bu içe dönük ve edilgen 

öğretmen git gide artan bir dozda saldırganlaşır. Gözleri döner, eylemleri git-

tikçe kabalaşır, sesi gürleşmeye, sertleşmeye başlar. Gittikçe artan saldırganlığı 

başlangıçtaki kibarlığın yerini alır. Bu durumu vurgulamak için hizmetçi önce 

aritmetiğin insanı yorup sinirlendirdiğini, (Ionesco, 1997: 89) daha sonra da fi-

lolojinin insanları kötülüğe yönlendirdiğini söyler. (Ionesco, 1997: 98) 

Her şeye karşın, öğretmen dersini endişeli bir hava içerisinde sürdürür. 

Başlangıçta, “Bakın. İşte üç tane kibrit. Bir tane daha, etti dört… bir tanesini çı-

kartıyorum, kaç tane kalıyor?” der. (Ionesco, 1997: 93) Ancak öğrenci bocala-

maya başladıkça, ders daha da kötüleşir. Öğretmenin sorduğu sorular gittikçe 

kabalaşır: “İki burnunuz olsaydı, ben birini koparsaydım.” (Ionesco, 1997: 93) 

diyerek saldırganlığını iyice belli eder. 

Ders’te, öğretmen şiddetin doruk noktasına ulaşır. Onun ellerinde zavallı 

bir nesneye dönüşen öğrenci, dişinin ağırdığını söylediğinde “Susun! Yoksa ka-

fanızı kırarım!” der. (Ionesco, 1997: 110) Öğretmen öğrencinin bileğini tutar ve 

büker. 

Öğrenciye gelince, neşeli ve dinamik kişiliği gittikçe kaybolur ve silikleş-

meye başlar. Öğretmenin sertliği karşısında, öğrencinin devinimleri yavaşlar. 

Dili tutulur. Sanki artık yaşayan bir ölü gibidir. Öğretmene “dişim ağırıyor” diye 

yinelediğinde, öğretmenin insafına kalmış zavallı birine, bir nesneye dönüşmüş-

tür artık. 

Ders süreci, öğrencinin ölmeden önce tüm yaşamsal etkinliklerinin ya-

vaşça yok olduğu bir tören gibidir. Bu süreç artık durdurulamaz. Hizmetçi öğ-

retmeni engellemek için eyleme geçtiğinde, öfkeden deliye dönen öğretmen hiz-

metçiden sert bir tavırla kurtulur ve öğrenciyi öldürür. 

Öğretmen için cinayet, bir çeşit tecavüzün yanında vampirliktir de. “Vam-

pirlik eyleminde çok belirgin olarak ortaya çıkan kan izlerinin cinsel yan anlam-

ları da vardır.” (Millet, Labbe, 2003: 128) Öğrenciye “kanı, eti ve demiri birleşti-

ren fantastiğin aracı” (Bénac, 1988: 166) bir bıçakla saldırır. Vampir dişine ben-

zeyen bu cinayet aleti, aynı zamanda tecavüz nesnesidir de. Vampir izleğinde 
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“cinayet ve tecavüz arzusu, kadın bağlamında korkuyu ve baştan çıkarmayı bir-

leştirir.” (Vax, 1960: 25) “Öğretmen nefes nefesedir, söylenir. Şıllık… İyi oldu… 

Rahatladım… Ah! Ah! Çok yoruldum… zor nefes alıyorum… Aah!” (Ionesco, 

1997: 115) 

Cinayet, vampir için yaşamsallığı güçlendiren bir araç gibidir. Ders bo-

yunca, öğretmen gittikçe güçlenirken, öğrenci yaşamsallığını git gide yitirir. Öğ-

retmen her gün kırk öğrenciyi öldürür ve her yeni bir ders bu süreci baştan baş-

latır. Ders süreci her seferinde aynı sonuca yani ölüme götüren fantastik bir gö-

rüngü olur. Öğrencinin vücut ve ruhunu felç eden ders, kaçınılmaz ölümü geti-

ren bir kan emme sürecini çağrıştırır.  

 

2. ŞEYTAN 

Ionesco oyunlarında vampirin ile simgesel olarak şeytanı da kullanır. Bu 

kişiler de vampir gibi kötülüğü simgelerler. Rönesans’tan itibaren şeytan çoğun-

lukla insanın görünümünü alır. (Thurlings, 1995: 106) Anlam bulanıklığı yara-

tarak kişilerin akıllarını karıştıran, onları belirsizliğe sürükleyen ve bu durum 

karşısında okuru/izleyiciyi fantastik etkiye maruz bırakan Ionesco kişileri, şey-

tanın avukatlığını yaparlar. İnsanların iyi ve kötü tarafları vardır. Melek iyi ise 

kötü olan şeytandır. Ionesco, Notlar ve Karşı Notlar’da “hangi şeytan beni yaz-

maya zorluyordu” (Ionesco, 1966: 248) derken, içindeki şeytani yöne atıfta bu-

lunur. Çünkü ona göre tiyatro, “en sonunda figürsüz canavarsal durumları ve 

canavarsı şeylerin ya da içimizde taşıdığımız canavarsı figürlerin ortaya çıkarıl-

masıdır.” (Ionesco, 1966: 250) Başka bir deyişle burada “doğal bir şeytan bilim” 

(Russell, 2001: 452) söz konusudur. Kötülüğün bilinen en güçlü simgesi olarak 

şeytan (Russell, 2001: 11) kaosa, endişeye, sahne üzerinde iç sıkıntısına neden 

olur. Ionesco’da şeytan, geleneksel anlatılarda karşılaşılan klasik anlamdaki 

şeytan değildir. Buradaki şeytan kavramında, iyiliğe karşı kötülük, kabul edilene 

karşı çürümüşlük ve iç içe girmiş karışıklık, kaos vs. vardır. Ionesco düzensizli-

ğin ve kötülüğün yaratıcısı şeytanı tiyatrosuna bu bağlam altında ele alır ve kul-

lanır. 

Kel Şarkıcı’daki itfaiyeci şeytan rolünde çıkar okur/izleyicinin karşısına. 

Beklenmedik bir şekilde Bay ve Bayan Smithlerin evine girdiğinde, itfaiyecinin 

varlığı, ortaya çıkışı, garip bir karışıklıkla vurgulanır. Sahneye girişinden önce 

kapı zili çalar, ancak Bayan Smith kapıyı açtığında kimse yoktur. Bu kapı zili bo-

şuna üç kez işitilir. Sonuçta Bayan Smith, kapının çalmasını, kapı önünde hiç 

kimsenin olmadığı şeklinde algılar, ancak birdenbire zil yeniden çaldığında, ka-

pının önünde itfaiyecilerin şefi vardır. İtfaiyeciye göre ilk iki kez kapıyı çalan 
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kendisi değildir, ancak itfaiyeci ordadır ve hiç kimseyi görmemiştir. Böylece 

enigmatik bir karışıklığa yol açarak, davranışı sonucunda Smithler ve Martinleri 

garip ve çözülemez bir gizemle karşı karşıya bırakır. Yangın olup olmadığını 

kontrol etme bahanesiyle Smithlerin evine giren itfaiyeci, onlara birbiri ardına 

tutarsız ve garip öyküler anlatır; kendisini fil zannedenlerin öyküsü, bir köpeğin 

öyküsü; bir ineği doğuran bir dananın öyküsü, köpeklik yapmak isteyen bir ho-

rozun öyküsü; ailesinin öyküsü; özellikle “Nezle” adlı dördüncü öyküde itfaiyeci, 

insanları bulanıklığın, karışıklığın içine hapsetmek için bir tür sözcük dolangaçı 

yaratır. “Kayınbiraderimin baba tarafından yeğenlerinden birisinin dayısının 

kayınpederinin baba tarafından büyük babasının ikinci evliliğini yaptığı genç bir 

yerli kadının erkek kardeşinin bir yolculuk sırasında rastlayıp sevdalandığı bir 

genç kızdan olan oğlunun İngiliz Deniz Kuvvetlerinde tanınmamış bir onbaşının 

yeğeni olan ve kendisini evlat edinmiş babasının şakır şakır İspanyolca konuşan 

ve büyük bir olasılıkla, genç yaşında ölen bir mühendisin torunlarından biri olan 

teyzesi gibi belki o da, sıradan bir şarap çıkartılan bir bağın sahibinin torunu 

olan ama onunda evden hiç çıkmayan, çavuş rütbesinde bir denizciyle evlenmiş 

olan canı tez bir eczacı kadının amcasının oğlunun evlenmiş ve bir çocuk yapmış 

olduğu, ilk kocası vatanına çok düşkün olduğu için servet yapmak üzere yetiş-

tirdiği kızlarından biri Rothschild’i tanıyan bir avcıyla evlenmiş, birkaç kez mes-

lek değiştirmiş olan erkek kardeşiyse amca çocuklarından birinin kendisine ver-

miş olduğu gözlüğü takan, çok yoksul olmayan, sütkardeşi gibi kendiside bir süt-

çünün sütkardeşi ve bir köy hekiminin evlilik dışı çocuğu olan, bir başka köy 

hekiminin kız kardeşiyle evlenmiş bir değirmencinin evlilik dışı çocuğu bir Por-

tekizlinin kardeşi olan nane mollanın teki dedesinin dedesinin fıstık gibi güzel 

dul bir kadınla arka arkaya evlenen üçüncü karısı da…” (Ionesco, 1997: 67-68). 

Burada Ionesco, dilin yalnızca bir hata ve karışıklık kaynağı değil, aynı za-

manda insanların belleklerini felç eden bir şeytan aracı olduğunu da vurgular. 

Ve insanlar itfaiyeciden öyküler anlatmasını istediklerinde, bu yine “insan ve 

şeytan arasında imzalanan bir antlaşma” (Caillois, 1966: 35) gibidir. Öyküler ki-

şilerin ruhunu satın almak için itfaiyeci-şeytanın tuzakları olurlar. Bu öyküleri 

dinleye dinleye Smithler ve Martinler konuşma yeteneklerini kaybederler. İtfa-

iyeci anlattığı dört öyküyle onları dilsel bulanıklığın içine çeker. Karışıklık iyice 

büyür. İtfaiyeci evden gittikten sonra, sahne dil/konuşma karışıklığı ile dolup 

taşar. Bu kaotik durum, dillerini sesli sessiz harflere, basit gürültülere indirgen-

diği zaman doruk noktasına ulaşır.  

“-Papa paytaklıyor! Papanın subabı yok. Subabın papası var. 

-Bazar, Balzac, Bazaine! 
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- Bahçe, bornoz, balık! 

- A, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, i ! 

- b, c, d, f, g, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, z ! 

- Suda sarmısak, sarmısaklı süt! 

- Tren sesini taklit ederek Çuff, çuff, çuff, çuff, çuff, çuff, çuff” (Ionesco, 

1997: 77) 

Oyunun dört başkişisi, artık aralarında bir iletişim kuramazlar. Sahnede 

kaos ve düzensizlik, hakimdir. Kaosun yaratıcısı itfaiyeci kişilerin konuşma ye-

teneklerini yok eder ve kötülüğü getirir. Böylece de şeytani bir özellik arz eder.  

Ionesco Ders adlı oyunda ise, bir başka şeytan tipi sunar. Çünkü “şeytanın 

sabit bir ikonografisi yoktur” (Link, 2003: 228). Bu oyunda şeytan, insanoğlu-

nun dünyasına kötülüğü sokmaya, yaymaya gelen beklenmedik bir ziyaretçi de-

ğil, vampirlik konusunda çözümlemeye çalıştığımız gibi, öğretmenin cinayetini 

tetikleyen gerçek bir etkendir.  

Klasik fantastik yazından farklı olarak, şeytan gizlenmiştir bu kez. Şeyta-

nın tüm özelliklerini Ionesco öğretmenin bilinçaltına yerleştirir. 

Öğretmen her gün en azından kırk kişiyi öldürür. Öldürme eylemi sürekli 

olarak ders anında gerçekleşir. Çünkü ders, sihirli bir gücü elinde bulunduru-

yormuşçasına, onu karşı konulması güç bir sona sürükler. Öğrencisini öldürdü-

ğünde, karşı koyulamaz bir güç tarafından büyülenmiş gibidir. 

Ders boyunca, öğretmen başka bir kişiliğe bürünür. Artık kibar, sıkılgan 

değildir. Gittikçe daha sinirli ve kaba biri olur. Saldırgan ve zalimlikten zevk alan 

sadist bir kişiye dönüşür. Şeytan eğleniyordur. Öğrenciyi öldüren öğretmen de-

ğil, onu yönlendiren şeytansı güçtür. Başka bir deyişle, öğretmen burada, şey-

tani bir gücün kurbanıdır.  

Öğretmen öğrencisini öldürdüğünde, aşırı bir haz duyar, ancak bununla 

birlikte cinayetten belirli bir süre sonra, korkudan bağırmaya başlayan da yine 

kendisidir. Korkunç cinayetten ürperir. Ionesco bu anı sahne açıklamalarında 

tam olarak betimler. Cinayetten sonra, öğretmen sandalyeye oturur: paniğe ka-

pılır. Bu yeniden kendine geldiği anı somutlaştırır. 

Şeytan tarafından ele geçirilmiş gibi etrafında olup biteni anımsayamaz: 

“Ne yaptım ben! Ne işler açtım başıma! Ne olacak şimdi! Of! Of! Of! Felaket! Kü-

çükhanım, ayağa kalkın! Haydi, küçükhanım, ders bitti… Gidebilirsiniz… başka 

zaman ödersiniz parasını… Eyvah! Ölmüş…ö-ölmüş …” (Ionesco, 1997: 116). 

Bu güç öğretmenin ruhunda iki farklı ruh hali olduğunu saptama açısın-

dan önemli bir göstergedir. Yine içsel şeytanın, “Ben” içerisindeki yerine geri 
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dönmesi bağlamında da önemlidir. Şeytan, “Ben”in kötü tarafı olarak, öğretme-

nin bilinçaltında yaşar. Zamanla bilinç seviyesine ulaşır ve bu şeytansı var olma 

artık bastırılamaz. Bilincin kötü yanıdır bu. Okur/izleyicinin şeytanla bütün-

leşme olarak algıladığı Ders’teki bu bastırılamaz öldürme arzusu, öğretmenin 

içinde taşıdığı şeytansı bir var olmanın nedeni gibidir.  

Cinayet sahnesi boyunca kendisinden öte, “başka” bir öğretmendir. Böy-

lece varlıktan ortaya çıkan ve özerk olan şeytan, varlığı kendisi için basit bir nes-

neye dönüştürür. Bu delice zalimliği, dışa vuran içsel hayvani bir davranıştır. 

Yani yalnızca içsel şeytanının bir tutsağıdır.  

Gönüllü Katil’de şeytan, ışıldayan kentin simgelediği cennettedir. Béren-

ger, Mimar tarafından yapılmış yeryüzündeki ışığın bu kentini ziyaret ettiğinde 

içi esenlikle dolar: “Hayret! Hayret! Bu benim için bir mucize… Mucizevî hatta 

müthiş laik bir tine sahip olduğunuza göre. Sizi candan kutlarım Sayın Mimar. 

Olağanüstü, olağanüstü, gerçekten olağanüstü! Gerçek hayalin de ötesinde” (Io-

nesco, 1999: 80). 

Muhteşem manzara karşısında büyülenen Bérenger, bir çocuk gibi sürekli 

devinir. Ancak okur/izleyici, hoşnutluğu yanında, Mimar’ın soğukluğu karşı-

sında bir şey daha fark eder. Mimar bir şeyler gizler ve parıldayan siteyi çevre-

leyen tehlikeyi ortaya çıkarmaya çalışır gibidir. Bununla birlikte, eğer bunu ba-

şaramıyorsa, bu Bérenger sürekli hoşnutluk içinde olduğu içindir. Şeytan, ço-

ğunlukla Berenger mutluluğun doruğunda olduğunda ortaya çıkar. Aniden, ken-

tin sessizliğini bozanların gürültüleri işitir. Işıldayan kentin dinginliği ile karşıt-

lık oluşturan bu şiddetli gürültüler, Bérenger’i şaşkın gözlerle gerçeği sorgula-

maya iter.  

Bérenger, bu sorun karşısında, ışıldayan kentin gerçek yüzünü fark eder. 

Ev terkedilmiştir ve sokak ölüm sessizliğine bürünmüştür. Mimar’a göre, kentte 

her gün iki ya da üç cinayet işlenir. Bazen küçük bir çocuğa, bazen de bir kadına 

saldıran ve kimseye acımayan yakalanamaz bir katil vardır.  

Bérenger, havuzda öldürülmüş beş altı yaşlarında bir çocuk, bir subay, bir 

kadın bulduğunda korkusu artar. Düşlediği topraklar, artık kötülüğün egemen 

olduğu bir uzamdır.  

Şeytan tarafından işgal edilen cennet, cehennemin bir başka görünümü 

olacaktır. Bérenger cennetin aslında bir cehennem olduğunu görmekten umut-

suzluğa kapılır. Böylece, dünyanın şeytansı güçlerle yönetildiğini fark eder. Ço-

cukluğundan bu yana aradığı bu ışıklı kent oysa cehennemin ta kendisidir.  
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Cinayet her zaman aynı yerde ve aynı şekilde, havuzda gerçekleşir. Mi-

mara göre, katil insanlara albayın resmini gösterir ve bu karşı konulmaz bir çe-

kim gücü yaratır. Zira albayın sihirli gücüyle büyülenmiştir. Onu tutuklamak zo-

runda kalan Polis, bu gizemli güç karşısında aciz bir varlığa dönüşür.  

Katil kim olduğu, kimliği tamamen belirsizdir. Hiç kimse onun yüzünü ta-

nımaz ve böylesi cennet gibi betimlenen bir yeri neden bozmak istediğini bile-

mez. Yakalanamaz ve böylece katil her zamanki gizemini korur. 

Ionesco, kimliğin gizemini artırmak için elinden geleni yapar. Bérenger ve 

katil arkasındaki karşılaşma oyunun sonudur. Gece ve sokaklar ıssızdır. Béren-

ger yürürken, katil karanlığın içinde onun karşısına çıkar.  

Ionesco, sahne açıklamalarında katilin iki tür ortaya çıkışından söz eder: 

birincisinde, okuru/izleyiciyi kuşkuya düşürmek amacıyla, cin ve cüce biçi-

minde bir kişi söz konusudur. İkincisi ise karanlıkta tamamen gizlenmiş bir fi-

gürdür. Bu durumda katil sahne üzerinde belirmez. Karanlığın kendisi bile, katil 

şeytanın bir parçasıdır. Karanlıkta çınlayan soğuk kahkahalar işitilir yalnızca. 

Karanlıkta konuşan Bérenger’dir: “Bana öyle bakma, senden korkmuyorum ev-

renin utancı. Soğuk azmine, sonsuz vahşetine karşı gücüm ne kadar da zayıf ka-

lıyor! İnadının bu sonsuz enerjisine karşı kurşunlar ne yapabilir ki? Tanrım, ya-

pılacak hiçbir şey yok!... Ne yapabiliriz?” (Ionesco, 1999: 182). 

Oyun katilin önünde diz çöken Bérenger’in umutsuz sözleriyle sona erer.  

 

3. BÜYÜCÜ 

Ionesco’nun oyunlarında kullandığı fantastik figürlerden birisi de büyü-

cüdür. Şeytan kendisini insanlığa göstermek için bu kez büyücülerden yararla-

nır. Büyücü cehennemi gücü elinde bulundurmasına olanak tanıyan “şeytana bir 

antlaşma ile bağlıdır” (Thurlings, 1995: 106). Jacques ya da Boyun Eğme, Mac-

bett ve Kral Ölüyor’da kadın, Sandalyeler’de ve Ders’te ise erkek kişiler büyücü 

rolündedirler. “Fantastik karakteri gösteren bu kişiler birinci aşamada, gerçek 

kişiler gibi sunulurlar.” (Thurlings, 1995: 205) Büyücüler sıra dışı büyüleme 

güçleri ile egemenliği altına aldıkları kişilerin belleklerini felç eder, “sihirli bir 

güç kullanarak onların yazgılarını değiştirirler” (Millet, Labbé, 2003: 423). 

Ders’te, öğretmen öğrenciyi öldürmeden önce Kızılderililerin ölüm dansı 

gibi etrafında dans eder. Bu kaçınılmaz ölümü önceler. Öğretmen, öğrencinin 

sürekli bıçak sözcüğünü yinelemesini ister. Adeta onu hipnotize eder. “Telkin 

yoluyla ölümün simgesi ve fantastik etkiyi yaratan bıçakla” (Bozzetto, 2001: 77) 

öğretmen nesneleştirdiği öğrencisini öldürür.  
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Sandalyeler’de, başlangıçta etken olan İhtiyar Kadın, İhtiyar Bay’ın sürekli 

yinelediği “çayını iç” telkiniyle edilgen bir konuma indirgenir. Bu telkinle İhtiyar 

Kadın susar. Burada Ders’teki gibi telkin yoluyla hipnotik bir büyücülük örneği 

vardır.  

Büyücünün itici imajı, insan vücudunu ve belleğini felç eden sihirli bir 

güçle belirginleşir. Bu güç çoğunlukla ölüm ya da ölüm tehdidini simgeler. Bü-

yücü ileriyi görür. Çoğu zaman gerçeklik ile gerçek dışılık, doğallık ile doğaüstü-

lük arasında bir aracı gibidir. Bazı oyunlarında Ionesco kadınlara böylesi roller 

yükler. 

Jacques ya da Boyun Eğme’de Jacques, Roberte II’yi garip bir bahaneyle 

yeterince çirkin olmamasından dolayı reddeder. Roberte II, onu baştan çıkar-

mak için hemen büyücü yüzünü gösterir:“Ben mutsuzluktaki neşeyim… beni el 

altında bulundurulacak neşe diye adlandırırlardı… neşeli sıkıntı… düşünüyor 

musunuz? Bazen bende düşünürüm. Ama aynaya bakarak, ben yaşamdaki ölü-

mün neşesiyim… yaşamanın, ölmenin sevinci” (Ionesco, 1954: 119). 

Roberte II, ana kahramanın soğuk davranışını alt üst eden bir baştan çı-

karıcıdır. Gittikçe Jacques’ın belleğini ele geçirir. Bir tür büyü yapma eylemi gibi, 

birbiri ardına garip öyküler anlatır: bir domuzun, tavuk yerine çocuğunu öldü-

ren bir değirmencinin ve yanan atın öyküsünü. Bu öyküler, Jacques’ı etkisi altına 

alır ve onu bir düş evrenine sürükler.  

Roberte II, gerçek sanılan canlı bir sanrı yaratır. Jacques öykülerin büyü-

sünden kurtulduğunda, yalancı bir susuzluk duyumsar ve bu, ruhsal büyülen-

menin vücutsal gerçekleşimidir.“Boğazım kupkuru, bu şey beni susattırdı… su, 

su. Ah, aygır nasıl da ışıl ışıldı… Ne kadar güzeldi… Ne ışıltı… Ah, (bitkin) susa-

dım” (Ionesco, 1954: 124). Büyü yapma böylece algılama ve duyumsama deği-

şimlerine odaklanır. “Gel… Hiçbir şeyden korkma… Islağım… Çamurdan bir kol-

yem var, göğüslerim eriyor, kalçalarım yumuşak, cildimin çatlaklarında su var. 

Batağa saplanıyorum. Gerçek adım Elise. Karnımda bataklıklar, gölcükler var… 

Kilden bir evim var. Her zaman diriyim… Köpük, yağlı sinekler, hamamböcek-

leri, tespihböcekleri, kurbağalar var. Islak örtüler altında sevişiyoruz… Burada 

mutluluktan uçuyoruz! Yumuşak kalçalarım ve kollarımla karayılanlar gibi sım-

sıkı sararım seni. Ağlayan saçlarıma gömülüp, kaybolup gidersin …” (Ionesco, 

1954: 124-125). 

Bu sözler bir bayan vücudu için hoş değillerdir. Ancak Jacques en çok bu 

sözleri baştan çıkarıcı ve etkileyici bulur. Roberte, onu tensel isteklerin zevkini 

çıkarmaya davet eder. Tamamen kendinden geçen Jacques, en sonunda “Çok 

güze-e-lll” der. Jacques anıştırılan anne düşlemesi karşısında kendisinden geçer. 
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Roberte’ın baştan çıkarmalarına karşı koyamaz. Bu tuhaf ilişkiye karşı isyanını 

simgeleyen şapkasını çıkarır.  

Öğretmen ve itfaiyeci gibi, Roberte II’nin şeytansı büyüleme gücü de do-

ğaüstü güçlere bağlıdır. Bazen, tuhaf olaylara bağlı olan güçleriyle şeytanın ken-

disi oluverir. Büyücü-Roberte II’nin baştan çıkarma amacı, tıpkı şeytan gibi, kur-

banı ölüme götürmektir.  

Kral Ölüyor’da okur/izleyici Kral Bérenger’in ölüm törenini dramatize 

eden benzer bir sahneye tanık olur.  

Kraliçe Marguerite rolü, Roberte II’ninkinden daha fantastiktir. Kralın ilk 

eşi Marguerite, otoriter ve taviz vermezdir. Acımayı bilmez bir merhametsizdir. 

Rolü, ölümü istediği gibi yönlendiren bir büyücününkine benzer. Özellikle oyu-

nun sonunda, Kralı ölüme doğru sürüklerken, ölümün gizemli figürü olur. Ancak 

Bérenger’i ölüme sürükleme sahnesinde Büyücü-Marguerite’in oynadığı ana 

rol, her şeyden önce gerçek dünyayı öteki dünyaya bağlamaktır. Bu aracılık rolü, 

büyücülüğün temel işlevlerinden birisidir. Kralı yaşamdan koparan sihirli gücü-

nün gösterdiği gibi Marguerite, doğaüstü güçlerin elçisi gibidir.  

Bérenger öteki dünya girişine geldiğinde, Marguerite kendisine rehberlik 

eden bir falcıdır. Bérenger’in bakışları aracılığıyla öteki dünyanın manzarala-

rına bakar. “Başını çevirme, soldaki uçuruma düşme, uluyan yaşlı kurttan 

korkma… Dişleri kâğıttan! Aslında kendisi de yok. Fareleri de düşünme. Ayak 

parmaklarını ısıramazlar. Fareler ve engerekler yok olun! Elini açan dilenciye 

de acıma… Sana doğru gelen yaşlı kadına dikkat… Sana verdiği suyu alma. Susa-

madın” (Ionesco, 1999: 75). 

Bu, Bérenger’in öteki dünyaya ilerlediği anla ilgili canlı bir betimlemedir. 

Oraya vardığında çarpan bir kalbe gereksinimi olmadığını söyleyen Mar-

guerite’dir. Kral ölmüştür ve Marguerite rolünü tamamlamış gibi birdenbire 

kaybolur. Artık sahnede kalması için bir neden yoktur.  

Macbett adlı oyunda ise Ionesco, gelecekten haber veren, dönüşen, şeyta-

nın kızları (Ionesco, 1996: 289) ya da şeytanın dölleri (Ionesco, 1996: 279) olan 

cadıları özgün görünümleri ile sunar. Arşidük Duncan, kendisine başkaldıran 

Glamiss ve Candor’un üzerine, generalleri Macbett ve Banco’yu gönderir. Fırtı-

naya yakalanarak yollarını kaybeden Macbett ile Banco, yolda cadılarla karşıla-

şırlar. Öngörüde bulunan cadılar, onların öldüklerini söylerler. 

“ - (1.Cadı) Selam Macbett, Candor baronu! 

-… nereden biliyorsun benim Candor baronu olduğumu? 

- (2.Cadı) Selam Macbett, Glamiss baronu! 

-… 
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-Glamiss öldü. Nehrin kabaran sularında atıyla birlikte boğuldu” (Ionesco, 

1996: 277-278) 

Cadılar aslında, birbirlerinin eş insanı Macbett ve Banco’nun geleceklerini 

okumaya devam ederler. 1. Cadı Macbett’e şöyle der. “ Hükümdar olacaksın. 

Öyle senin alın yazın. Görüyorum alnındaki yıldızı” (Ionesco, 1996: 278) 

2. Cadı ise Banco’ya; “Selam sana, Glamiss baronu unvanını alamayacak 

olan Banco… İyi dinle beni: sen geçemeyeceksin tahta. Ancak Macbett’ten daha 

büyük olacaksın. Macbett’ten daha büyük. Ülkemize bin yıl egemen olacak bir 

prensler soyunun atası olacaksın. Macbett’ten daha büyük olacaksın, kralların 

babası, dedesi, atası olacaksın.” (Ionesco, 1996: 280-282) 

Gelişen olaylar cadıları doğrularlar ve her ikisini de şaşkınlığa düşürürler. 

Banco:“ Olamaz bu; yapamazlar bunu bana. Meğer gerçeği söylemiş cadı. Nere-

den aldı acaba haberi? Saraydan kim haber verebilir ki ona? Hem de bu kadar 

kısa zamanda. Doğaüstü güçleri mi var yoksa o cadıların? Bizim bilmediğimiz, 

alışılmamış güçleri? Ses titreşim dalgalarını almanın bir yolunu mu buldular 

yoksa? Ya da hani masallarda sözü edilen, konuşan ile dinleyeni anında birbir-

lerine bağlayan o hızlı yolu mu keşfettiler? Ya da uzaklardaki yüzleri ve görün-

tüleri sanki iki metre önümüzdelermiş gibi yansıtan o aynaları mı icat ettiler? 

Yoksa görüntüleri kaydedip bize canlı getirmek için görüşü yüzlerce, binlerce 

fersah ötelere yönelten dürbünleri mi var? İnsanın kulağına, kimsenin aklına 

gelmeyecek bir duyarlılık verip işitme gücünü artıran aygıtları mı var yoksa? 

Arşidükün subaylarından biri geldi biraz önce, Glamiss’in öldüğünü ve hakları-

mın elimden alındığını bildirdi bana. Yoksa Macbett bir dalavere mi çevirdi bu 

ünvanı elde etmek için” (Ionesco, 1996: 284). 

Macbett “… Doğrulanıyor Cadıların söyledikleri” (Ionesco, 1996: 285) di-

yerek onların gelecekle ilgili öncelemlerini doğrular ve onlarla bir antlaşma ya-

par (Ionesco, 1996: 286). Zira buna gereksinimi vardır. 

 

SONUÇ 

Ionesco’nun kişileri, gerçek dünyada Fantastik Edebiyata özgü bir atmos-

fer ve durum yaratırlar. Gerçek dünya ölçütleriyle, fantastik kişinin konumunu 

belirlemeye ve çözümlemeye çalışmak neredeyse olanaksızdır. Kişi günlük ya-

şama ürküntüyü, anlaşılmazlığı, kötülüğü yerleştiren fantastik edimleriyle ta-

nımlanır. İnsanı kaygı verici bir duruma sürüklemek, fantastik varlığın zaten en 

temel işlevlerinden birisidir. 

Ionesco tiyatrosunda, kişinin neden olduğu kaygı etkisi, işlevinde gizlidir. 

Kişinin kimliği simgesel boyutuyla ön plana çıkar; vampir, şeytan, büyücü, eş 
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insan gibi. Kişilerin eylemleri ise, kan emme, şeytancılık, büyücülük… gibi sim-

gesel boyutlarına karşın, okur/izleyicide kaygı verici bir duygu yaratan bu ger-

çeküstü karakteri içerir. 

Yine kişinin neden olduğu fantastik etki, bedensel bağlamda da vurgula-

nır. Okur/izleyici üzerinde kişinin yarattığı şaşırtıcı etki, sıra dışı yüzü fark edil-

diğinde doruk noktasına ulaşır; garip benzerlik, canavarımsı yüz, canlanan 

nesne ve görünmez varlık. Bunlar, gerçeklikteki düşünülemez ve düşlenemezin 

somut örneği olarak, gerçek insanla bir karşıtlık oluştururlar.  

Gerçekdışı ve görünmez, ancak var olan, görünen ve gerçek olarak kabul 

edilen fantastik varlıklar karşısında, bilinen ölçüt ve değerlerle bir yaklaşımda 

bulunmak güçtür. Zira Ionesco, bu kişiler hakkında, okur/izleyiciye mantıksal 

hiçbir açıklama olanağı vermez. 

Ionesco’da, okur/izleyici kişilerle özdeşleşemez. Kişi garip olaylar karşı-

sında, gerçeklik ve gerçek dışılık arasında takınmak zorunda olduğu tavırla ka-

rarsızlığa düşmez. Kararsızlık okur/izleyicilere bırakılmıştır. Tuhaf görüngü-

nün kaynağına dönüşen kişinin kendisidir. Çünkü Ionesco’nun hedeflediği fan-

tastik, kişinin öznel fantastiğidir.  
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FANTASTİK EDEBİYATTA KİŞİ GÖRÜNGÜ İLİŞKİSİ 

 

Doç.Dr. Aydın ERTEKİN1 

Selçuk Üniversitesi 

 

Öz 

Fantastik edebiyatın konusu gerçeklik ve günlük yaşamdır. Tüm görüngüler, bil-

diğimiz, yaşadığımız dünya içerisinde olup biter. Nesnenin algılanmasının aksine, duy-

gularla algılananı gösteren görüngü, fantastik edebiyatta, gerçek dünyayı kuşatan sıra 

dışı bir olaya, garip ve düşünülemez olana gönderme yapar. Görüngü kendisini açıkla-

maya ve tanımlamaya olanak tanımayan anlamı belirsiz niteliği ile ortaya çıkar. 

Bilinen anlatıların ötesinde, fantastik anlatıda kişi belirli, ayrıcalıklı donanımlara 

sahip değildir. Sıradandır ve gündelik yaşamın içinden birisidir. Görüngü, kendisini ya-

şayan kişinin öznelliğinde ortaya çıkar ve o an’a kadar kabul ettiği değerleri alt üst eder. 

Temel olarak fantastik, kişi ve görüngü arasındaki ilişkiye dayanır ve her türlü bilinme-

yen öğe bir engel oluşturur. Ancak, görüngü kişiyi öylesine etkisi altına alır ki, kişinin her 

türlü yaşamsallığını elinden alır ve kişi artık varlığını kaybeder. Kişi hiçleşir. 

Ionesco tiyatrosunda fantastik görüngü, kişinin günlük yaşamı içerisinde gerçek-

leşir. Gerçek dışılığı simgeleyen kişinin durumu, çoğunlukla fantastik görüngünün kay-

nağını oluşturur. Bu nedenle, kişinin yaşamsal atmosferini incelemek önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Ionesco, görüngü, kişi, fantastik 

 

Individual-Phenomenon Relation in Fantastic Literature 

 

Abstract 

The subject of fantastic literature is reality and daily life. All phenomena take 

place in the world we know and live in. In fantastic literature, unlike the perception of 

the object, the phenomenon that shows what is perceived with emotions refers to an 

extraordinary event that surrounds the real world and to what is strange and unthink-

able. The phenomenon emerges with its ambiguous qualification that does not allow 

itself to be explained and defined. 

                                                           
1 Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Orcid id: 0000-0001-
6922-0544, aydinertekin@gmail.com 
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Beyond the known narratives, the individual in fantastic narrative does not have 

certain, privileged qualifications. He is ordinary and a part of daily life. The phenomenon 

emerges in the subjectivity of the individual who experiences it and overturns the val-

ues he has adopted until then. Basically, the fantastic is based on the relationship be-

tween the individual and the phenomenon; so, any unusual element might create a bar-

rier. However, the phenomenon affects the individual so much that it takes away his all 

sorts of vitality; consequently, he loses his existence. The individual becomes nothing. 

In Ionesco’s theatre, the fantastic phenomenon takes place in the daily life of the 

character. Representative of the unreal, the state of the individual is often the source of 

the fantastic phenomenon. Therefore, it is important to study vital atmosphere of the 

individual. 

Keywords: Ionesco, appearance, individual, fantastic 

 

GİRİŞ 

Klasik Fantastik Edebiyatta başkahraman ya da kişi her zaman erkektir. 

Vasat, sıradan birisidir ne özgünlüğü ne de bir derinliği vardır. Toplum nezdinde 

sıradan birisi olduğu için de inandırıcılık konusunda bir sorun yaşamaz. Buna 

karşın, Modern Fantastik Edebiyat anlayışında ise inandırıcılık kişinin nesnelliği 

üzerine artık kurulmaz. Tam aksine kişi toplumdan soyut, kopuk ve bağlantısız 

olarak yaşar. Ancak ister klasik ister modern fantastikte olsun kişi karakteristik 

özelliklerinden birisini kaybetmez; o da yalnızlıktır. Fantastik Edebiyat her za-

man kişiyi sosyal yaşamdan kopuk olarak gösterme amacı gütmüştür. Bu kendi 

içinde kendi başına bir insan profili gibi gözükür. “Fantastik kahraman özellikle 

de yalnızdır. Bu yalnızlık entelektüel, duygusal ve sosyaldir. Kişinin yalnızlığı 

yoksa fantastikten bahsedilemez” (Malrieu,1992: 56).  

Modern fantastikle değişen şey ise bu soyutlanma arzusunun gönüllü ola-

rak talep edilmesidir. 19. Yüzyıl Fantastik Edebiyatında çoğunlukla elitist dav-

ranışları ve meşguliyetleri ile bulunduğu çevreden uzak duran ve insandan ka-

çan kişiler sunulurdu. Bu kişiler her şeyi akıl ile çözmeye çalışan nesnel kişilerdi. 

19. yüzyıl yazarlarının yaptığı gibi kişinin inandırıcılığı üzerinde ısrar etmek ye-

rine, günümüz yazarları daha çok kişinin ruhsal ve zihinsel kırılganlığı üzerinde 

dururlar. Böylece, bu tutum bir kenara bırakıldı. Mantıklı ve doğaüstü açıklama 

arasında ki kararsızlık çoğunlukla kişinin öznel algılamasına koşut olarak su-

nuldu. Kişi yine toplumdan uzak, yalnız idi ancak bu kez onu fantastik etkiye 

bırakan doğaüstü görüngü kimse tarafından kabul görmez. Çünkü Fantastik 

Edebiyatın konusu gerçeklik ve günlük yaşamdır. Bildiğimiz, tanıdığımız dün-
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yada öyle tuhaf olaylar olup bitmezdi. Ancak tüm görüngüler, bildiğimiz, yaşa-

dığımız dünya içerisinde olup biter. “Nesnenin algılanmasının aksine, duygu-

larla algılananı gösteren görüngü,” (Hubert, Tamine, 2002: 151) Fantastik Ede-

biyatta gerçek dünyayı kuşatan sıra dışı bir olaya, tuhaf ve düşünülemez olana 

gönderme yapar. Görüngü kendisini açıklamaya ve tanımlamaya olanak tanıma-

yan anlamı belirsiz niteliği ile de ortaya çıkar.  

“Görüngü, genellikle dışımızda bulunan ve deney konusu olabilen her şey-

dir. Bu anlamda görüngü, doğal ve toplumsal tüm olguları kapsar. İnsanın çev-

resindeki evren bir görüngüler topluluğudur ve tüm görüngüler evrensel bir 

bağlılık içerisinde karşılıklı olarak ortaya çıkarlar.” (Hançerlioğlu, 1994: 288) 

Bir görüngünün ortaya çıkması, kişiye özel olarak, onun dünyasında değişiklik-

lere yol açar. Sıradanlığı bozan alışılmamış görüngü, kişinin evrenine o kadar 

yavaş girer ki, fantastik ve gerçek arasındaki sınırı etkileme anı açık seçik belir-

lenemez. “Bu belirsizliği korumak için, fantastik iki öyküleme yöntemini özel-

likle kullanır; kişiyi, sıra dışı görüngüyle kaynaştırır ve kişi-görüngünün algıla-

masının öznelliğini vurgular.” (Gerf, 2002: 174) Artık, sıra dışı ve alışılmadık 

olaylar kişiye öylesine bağlıdır ki onları birbirlerinden ayırt etmek neredeyse 

olanaksızdır. Doğaüstü olaylar kişiye o kadar sıkı sıkıya bağlanmış olur ki onları 

ayırt etmek olanaksızlaşır. Görüngü, kendisini yaşayan kişinin öznelliğinde or-

taya çıkar ve o an’a kadar kabul ettiği değerleri alt üst eder. “Temel olarak fan-

tastik, kişi ve görüngü arasındaki ilişkiye dayanır ve her türlü bilinmeyen öğe 

bir engel oluşturur.” (Malrieu, 1992: 59) Bununla birlikte, görüngü kişiyi öyle-

sine etkisi altına alır ki kişinin her türlü yaşamsallığını elinden alır ve kişi artık 

varlığını kaybeder. Okur her ikisinin yani görüngü ve kişinin tek bir bütün oldu-

ğunu izlenimine sahip olur. Klasik fantastikte kişi materyalist bakış açısı ile o 

kadar kuşkucudur ki görüngünün gerçekliğini kabul etmekte çok zorlanır. 

Çünkü değindiğimiz gibi, fantastik anlatıda kişi belirli, ayrıcalıklı donanımlara 

sahip değildir. Sıradandır ve gündelik yaşamın içinden birisidir. Kişi, hatta bir 

hiçtir ve sıradan, yapay bir yaşam sürer” (Malrieu, 1992: 57). Varlık bilimsel ola-

rak belli belirsizdir. Kimliğini kaybeder ve kendisi kaybolmaya yazgılıdır. Başka 

bir deyişle, “dünyayı artık kavramayı beceremeyen, deliye dönmüş, yoldan çık-

mış bir akıldır” (Vax, 1964: 94) ve “kararsızlığa düşüren bir durum karşısında 

bilincin düzensizliğini yansıtır.” (Vax, 1964: 159)  

Görüngüde, “kurulu düzenin bozulması” (Todorov, 2004:160) ve “gerçek 

dünyanın değişmez değerlerinde kopukluk” (Vax, 1964: 172) söz konusudur. 

Fantastik kuramcıları, fantastikteki bu kopukluk konusunda ısrarcıdırlar. Tüm 
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bunlar, gerçeklik düzleminde doğa kanunları ile anlaşılmayacak karışık bir ger-

çekliğe zengin bir anlam katarlar.  

Yine Ionesco tiyatrosunda kişinin kendisinin görüngünün temel nedeni 

olduğu görülür. Bu, kişi ve toplum arasındaki özel ilişkinin sonucu gibi gözükür. 

Bu sonucun yayılması, kaynağını kontrol edilemez ve karşı koyulamaz içsel bir 

zorunlulukta bulur. O halde, görüngü kişinin tuhaf içsel evrenine götüren ruh 

bilimsel durumunu hareket noktası olarak alır. Fransa’da Nodier’den Mau-

passant’a Fantastik Masal adlı yapıtında Castex fantastiği psikoza maruz kalan 

bireyin bakış açısıyla koşullandırılmış olarak ele alır: “Gerçekte fantastik, ruhun 

tedirginliğini içeren söylencesel anlatılar ve peri masallarının uzlaşımsal kurgu-

suyla karışmaz. Aksine fantastik, gerçek yaşam alanına gizemin girişiyle belir-

ginleşir; genel olarak kâbus ya da delirme durumlarında, korkuları ya da iç sı-

kıntılarını yansıtan bilincin çarpık durumlarına bağlıdır” (Castex, 1994:8). 

 Çünkü “kişi görüngüye benzemez, görüngünün kendisi olur.” (Malrieu, 

1992: 85) Gerçeklikle ilişkisi olmayan fantastik kişi, söz konusu tuhaf görüngü 

yaratımında ve okur/izleyici önünde fantastik görüngünün gelişiminde temel 

bir işlev üstlenir. Fantastik görüngüyü anlamak için, kişinin dış dünya ile olan 

ilişkisinin nasıl ortaya çıktığını ve aralarındaki etkileşimi göz önünde bulundur-

mak gerekir. 

Ionesco tiyatrosunda fantastik görüngü, kişinin günlük yaşamı içerisinde 

gerçekleşir. Gerçek dışılığı simgeleyen kişinin durumu, çoğunlukla fantastik gö-

rüngünün kaynağını oluşturur. Bu nedenle, kişinin yaşamsal durumunu incele-

mek önemlidir. “Fantastik anlatılarda, kişi bildiğimiz dünyada yaşamasına kar-

şın, insanlar dünyasına ait değildir. Her şeye kayıtsız, yazgısına boyun eğmekten 

başka hiçbir şey yapamaz.” (Malrieu, 1992: 70) Ionesco oyunlarında sıklıkla kar-

şılaşılan bu durum, fantastik boyutun ortaya çıkarılması bağlamında önemlidir. 

Çünkü Ionesco kişileri bu dünyadan kaçarlar ve artık bu dünyaya ait değillerdir. 

 

1. DIŞ DÜNYA VE KİŞİ ARASINDAKİ ÇELİŞİK İLİŞKİ 

Sartre’ın “tek bir fantastik nesne vardır, o da insandır” (Sartre, 1947: 127) 

görüşüne koşut olarak, Ionesco tiyatrosunda özneden nesneye dönüşen kişi, 

çevresindeki kişilerle olan kopukluğunun yanında, dış dünya ile olan bağlarını 

da koparır. Kişi gibi davranmaz ya da davranamaz, çünkü nesneye dönüşmüş 

sıradanlaşmıştır. Gündelik gerçekliğe ayak uyduramayan kişi, çoğunlukla top-

lumla uyuşmaz bir ilişki içinde olduğu görülür.  

Gönüllü Katil, dış dünya ve kişi arasındaki çelişkili ilişkinin en güzel örne-

ğini sunar. Berenger, günlük gerçeklikten umutsuzluğa düşer. Soğuk ve nemli 
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bir mahallenin sakini olarak yaşadığı çevreye katlanamaz: “Yeni ve değişik bir 

yaşama öylesine ihtiyacım var ki. Değişik bir çevre, başka bir dekor, başka bir 

hava” (Ionesco, 1997:88) diye söylenir durur.  

Mimar’a söylediği gibi, Berenger yaşamını etkileyen atmosfere uyum sağ-

layamaz. Dış dünya ile ilişkilerini koparmayı tercih eder. Kapıcıya göre, evden 

hiç dışarı çıkmaz ve bu onu mutsuz eden günlük yaşamın gerçekliğini reddet-

mekten başka bir şey değildir. Berenger her zaman, gerçeklikte, “derinlerdeki 

evrenin fışkıran uzantısını” (Ionesco, 1997: 89) arzu eder ve umutsuzca ütopik 

bir yer arar.  

Ionesco’da kişiler her zaman az çok gerçekliğe uymazlar. Susuzluk ve Aç-

lık’da apartmanın bodrum katında oturan Jean, mezarı andıran evinde boğulur 

gibi olur. Evini bir mezara benzetir. Gerçekliği güzelleştirmek için elinden geleni 

yapan eşi Madeleine’nin çabalarına karşın, Jean kendisinde ölüm korkusunu 

uyandıran evin gerçekliğine uyum sağlayamaz. Onun için ev, bir mezardır ve ne 

pahasına olursa olsun, buradan kurtulmak zorundadır.  

Gergedanlar’da Berenger, tanımlanamaz sıkıntılar içerisindedir. Sıkıntı-

ları toplum ve insan kaynaklıdır. Yıllardan bu yana, dünyadaki yaşamanın hu-

zursuzluğunu duyumsar. İnsanlar arasında gerçek benliğini anlamakta güçlük 

çeker. Berenger gerçekten kendisinin kendisi olup olmadığını sorgular ve her 

zaman benliği ile ilgili olarak kararsızlığa düşer:“Her an bedenimin varlığını his-

sediyorum, sanki kurşundanmış gibi, ya da sırtımda birini daha taşıyormuşum 

gibi. Kendime alışamadım bir türlü. Ben ben miyim, değil miyim bilemiyorum. 

Biraz içtiğimde, o yük kayboluyor, kendimi tanıyorum, ben oluyorum” (Io-

nesco,1992: 22). 

Başkasının vücudunda yeniden vücut bulma, yani reenkarnasyon ile ilgili 

bir başka yaklaşıma göre, “bu duyumsama fantastiğin ele aldıklarına yakın, kim-

lik bunalımları içerebilir” (Bozzetto, 1998: 130). Berenger, git gide kuşkulu ve 

garip duygular içinde, başkasının vücudunda yaşadığı sanısına kapılır. Üstelik 

dış dünya ile kopan ilişki uyuşukluk ve miskinlik ile vurgulanır. Her zaman yor-

gundur, çok uykusu vardır. Yabancı olduğu vücuda ve uyumsuz duyumsadığı bu 

dünyanın acısına katlanmak için alkol alır. Gerçekliği reddetmek ve unutmak is-

teyen Berenger için alkol tek çıkış yoludur. “Yaşamda, insanların arasında ken-

dimi rahat hissetmiyorum, ancak gidip bir kadeh bir şey içince rahatlıyorum, 

gevşiyorum, unutuyorum.” (Ionesco, 2000: 22) Berenger dünyadan kopar ve al-

kol onu yapay bir dünyaya sürükler. 

Kişi ve çevresi arasındaki bu uyumsuzluk Sandalyeler’de de vardır. Oyu-

nun başlangıcından itibaren, İhtiyar Kadın çevresinden şikâyet eder: “Bu başımı 
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döndürüyor. Ah, bu ev, bu ada, buralara alışamam. Her şey su ile çevrili… ufuğa 

kadar, pencerelerin altında su,” (Ionesco,1954: 132) “Bu sabah uyandığımda 

çok üşüdüm. Dondum. Oturduğum binada ısınma çok kötü, hele giriş katında. 

Eğer ateş yakmazsanız felaket oluyor. Anlarsınız ya!” (Ionesco, 1997: 83) diye 

serzenişte bulunur. 

İhtiyar Kadının dediği gibi, evi çevreleyen suyun varlığı, İhtiyar Kadın ve 

Erkeğin hiçbir zaman alışamayacakları ölümün atmosferini simgeler. Dış uzam, 

iki ihtiyarda uyandırdığı umutsuzlukla belirginleşir.  

İhtiyar Kadın ve Erkek, öteki dünya düşüncesini belleklerinden silemez-

ler. Eğer ihtiyarlar bu ıssız uzamda yaşamaya devam edebiliyorlarsa, bu onların 

uzun zamandan bu yana saplantısal bir şekilde yineledikleri oyun sayesinde 

gerçekleşir. Yaşamak için aynı oyunu bilinçsizce oynayıp dururlar.  

Burada gerçekliği unutmalarına ve birbirleriyle konuşmalarına olanak ta-

nıyan dilsel bir oyun söz konusudur. İhtiyar Kadın, İhtiyar Adama bir önceki ak-

şamki gibi yapmasını ve Şubat ayını taklit etmesini ister. Taklit etmek için, İhti-

yar Adam komikçe başını kaşır ve bu davranış İhtiyar Kadının hoşuna gider. Bu 

oyun bozulmuş iletişimi yansıtır ve okur/izleyici için anlaşılması güç bir durum 

yaratır. Okur/izleyici, tutarsız oyunlarıyla ihtiyarların sıra dışı bir yaşam sür-

dürdüklerini fark eder.  

Hava Yayası’nda da Berenger yine gerçek dünyaya alışamaz. Çünkü onun 

için yaşam sıkıntıları kendisini sonuçta ölüme götüren bir sıkıntılar yumağıdır. 

Kendisinin korkunç bir kâbusta yaşadığını duyumsar: “Hayat beni yoruyor… 

Korkunç bir kâbus yaşıyoruz. Düşselliğin kendisi bile işe yaramıyor. Öleceğimi 

bildiğim için tamamen felç olmuş bir durumdayım. Yeni bir gerçek değil bu. Ar-

tık bir şey yapamam ben. Ölümden yakamı kurtarmak istiyorum.” (Ionesco, 

1963:127-128). Berenger gerçek dünyadan kaçmayı arzu eder.  

Kişi ve çevresi arasında belirginleşen uyumsuzlukla, kişinin yaşam ko-

şulu, garip görüngünün gerçek dünyada gerçekleşmesi için, temel bir motif olur. 

Bu nedenle olay kişinin iç dünyasını yansıtır.  

 

2. TEK BAŞINA YAŞAM 

“Fantastik yazında, kişi ve görüngü arasında sözsel iletişim ortadan kaldı-

rıldığı gibi, kişiler diğer kişilerle olan ilişkilerden de yoksun bırakılırlar. Kişi, in-

sani dünyadan uzaklaştıkça görüngüye daha çok yaklaşır ve onunla ayrıcalıklı 

bir ilişki kurar.” (Malrieu, 1992: 99) 
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Kişi ve dış dünya arasındaki ilişki, kişide içsel patlamalara yol açar. Dış 

yaşamdan kopartılan ve yaşamlarının gerçekliklerine uyum sağlayamayan kişi-

ler, “tamamen yalnızlığa ve sessizliğe indirgenirler.” (Malrieu, 1992: 65) Gö-

rüngü karşısında, yalnızlıklarında tutsak kişiler, başkaları ile iletişim kurmak is-

teseler bile bunu başaramazlar. Ionesco “kişilerinin kukla olduğunu söyleyerek 

bu durumu kesinler.” (Ionesco, 1996: 188) İstek ve tercihlerinin bir önemi yok-

tur. Çünkü artık bilinen, olağan dünyaya ait değillerdir; Sandalyeler’deki ihtiyar-

lar gibi. Bu durumda görüngüsel dünyaya oldukça yakın oldukları söylenebilir. 

Zira görüngü, dış dünyayla olan bu kopuklukta ortaya çıkar.  

Sandalyeler’de, dış dünya ve iki kişi arasında ortak bir yön söz konusu de-

ğildir. Yıllardır iki ihtiyar, toplumdan uzak, ıssız bir uzamda yaşamışlardırlar. 

Tuhaf görüngülerin dış dünyadan soyutlanmış bu uzamda gerçekleştiği görülür. 

İhtiyar Kadın “Kocam insanlardan kaçmaz ama yalnızlığı sever” der (Ioneco, 

1954: 144). 

İhtiyar Kadının da vurguladığı gibi, iki ihtiyar tamamen kapalı bir uzamda 

yaşarlar. Yalnızlıkları oyunun başından itibaren belirsizdir. Perde açıldığında, 

İhtiyarların pencereden akşamları gelip geçen gemileri görmek için denizi izle-

dikleri görülür. Umutsuzca aradıkları gemiler hem kaçış arzusunu hem de dış 

dünyaya karşı trajik yalnızlıklarını yansıtır. Dış dünya arzularının simgesi gemi-

lerdir. İhtiyarlar, onları bulmanın olanaksız olduğunu bilir, ancak yine de bek-

lerler. Yalnızlık, bu oyunda önemlidir ve yalnızlıktan kaçma arzusuyla, bu kişiler 

gerçekliğin başka bir boyutunu yaşamaya çalışırlar.  

Amédée ya da Nasıl Kurtulmalı’da, Amédée ve Madeleine hiç kimseyi ev-

lerine kabul etmeden ve dışarı çıkmadan, yine dış dünyadan soyutlanmış bir ya-

şam sürerler. Madeleine’nin betimlediği gibidir yaşamları: “On beş yıldır kimse 

adımını atmadı buraya! Herkesle ilişkimizi kestik” der (Ionesco, 1997: 61). 

Evlerinde tutsaktırlar. Sahnenin ortasında panjurları karşılıklı kapalı bü-

yük bir pencere, dış dünyaya göre durumlarını simgesel olarak ortaya koyar. 

Amédée’nin pencereyi açması yalnızca gerekli içecek ve yiyeceklerin satın alın-

ması içindir. I. perdede, Amédée panjurları aralar, ipi tutarak sepeti sarkıtır ve 

alışverişini bitirdikten sonra, panjurları kapatmakta acele eder. Bunu da görün-

mek korkusuyla alelacele yapar.  

Böylece toplumdan soyutlanmış kişilerin yaşamı, dış dünyaya karşı duyu-

lan korkuyla belirginleşir. Postacı mektup vermek için adlarını söylediğinde, bu 

sesleniş yüzünden büyük bir irkilme duyumsarlar. Amédée’nin inatçı bir şekilde 

mektubu almayı reddetmesi, bu mektubun dış dünyaya ait bir şeyi simgelemesi 

ve Amédée’nin bunu yaşamına sokmak istememesinden kaynaklanır. Alelacele 
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panjurların kapatılması da aynı bağlamda anlamdırılabilir ve değerlendirilebi-

lir. 

Kişilerin soyutlanmış yaşamları, görüngünün ortaya çıkmasına öncül bir 

koşul oluşturur. Gerçekte, okur/izleyici, Amédée ve Madeleine’nin evinde bir 

görüngü gördüğünde, kişi ve dünya arasındaki kopukluğun bir ölüm atmosferi 

yarattığını anlamakta geç kalmaz. 

Ionesco’nun kişileri toplumdışıdırlar. Bazı oyunlarında bu soyutlanma, 

kişi ve öteki arasındaki ilişkiden doğar. Ötekiler ve kendisi arasındaki farklılığın 

bilincine varıldığı anda kişi, gerçekten ötekilerden uzaklaşır. Zira “yalnız olma-

yan kişi fantastik değildir” (Malrieu, 1992: 56) . 

Jacques ya da Boyun Eğme’de, kişi ve aile tarafından simgelenen toplum 

arasında sürekli bir uyumsuzluk vardır. Jacques, doğduğunda on dörtten fazla 

olmadığını söyler. Diğerleri ile aynı olmadığını fark eder etmez, dünya ile bağla-

rını koparma noktasına gelir.  

Sahne açıklamalarına göre, Jacques dışındaki kişilerin tümü aynı maskeyi 

taşırlar ve bunlar Jacques’ın benzeyemeyeceği varlıklardır. Bu durum, 

Jacques’ın diğerlerinin dünyasıyla uyum sağlamakta çektiği güçlüğü ortaya ko-

yar. Kişi ve ailesi arasındaki bu derin uçurum, Jacques’ın dış dünyayı reddetme-

sine ve iç dünyasına kapanmasına neden olur. Ailesi ondan topluma uyum sağ-

lamasını istediğinde ise, umutsuzluğu artar: “E, nasıl çıkacağız? Kapıları, pence-

releri tıkamışlar, merdivenleri kaldırmışlar… Kesinlikle gitmek istiyorum. Eğer 

ambar tarafından geçemezsek, mahzen var… Her şey şu andaki durumuma uy-

gun. Bir haber bile” (Ionesco, 1954: 121). 

Onun için toplum, aile ve dış dünya, bunaltıcı bir baskı aracıdır. Her şeye 

kayıtsız kalır ve sessizliğe gömülerek gerçek dünyayı inatçı ve karalı bir şekilde 

reddeder. “Kişinin her türlü toplumsal bağdan uzaklaşması, fantastiğin her türlü 

dışsal belirlemeden kopuk, kendi başına bir insan hedeflenmesine dayanır” 

(Malrieu, 1992: 57). 

Kendisi gibi garip Roberte II ile karşılaştığında, toplumla olan anlaşmaz-

lığı o denli belirginleşir ki, düşselliğin ürünü tuhaf bir görüngü olur. Bu ise kedi 

söylemidir. Roberte II onu, her şeyin “kedi” diye adlandırıldığı düşsel şatosunun 

mahzenine götürür. Roberte II tarafından sunulan tuhaf dünyadan fazlasıyla et-

kilenir. Çünkü bu dünyada, varlıklar ve nesneler arasında hiçbir farklılık yoktur 

ve her şey, herkes yalnızca bir sözcükle belirtilir:  

“-Şatomun mahzeninde her şey kedidir… 

-Her şey kedi. 
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-Eşyaları göstermek için tek bir sözcük yeterlidir: Kedi. Kedilerin adı ke-

didir, yiyecekler: kedi, böcekler: kedi, sandalyeler: kedi, sen: kedi, ben: kedi, çatı: 

kedi, bir rakamı: kedi, iki rakamı: kedi, üç: kedi, yirmi kedi, otuz: kedi, tüm be-

lirteçler: kedi, tüm ilgeçler: kedi. Burada konuşmak çok kolay” (Ionesco, 1954: 

126). 

Jacques, kedi diye adlandırılan bu dünyada üç ay boyunca kalır.  

Kişi ve dünya arasındaki farklılıktan kaynaklanan soyutlanma, Gergedan-

lar’da da yer alır. Oyunun başında Ionesco, Berenger’i toplumdan uzak bir varlık 

olarak sunar. Berenger yaşama uyum sağlayamaz. Kendi vücudunun dayanıl-

maz ağırlığını duyumsarken, bu dünyada var olanın aslında kendisi olmadığı dü-

şüncesine kapılır. İnsani toplumda var olmak, onun için varoluşsal acıyı duyum-

samakla eşdeğerdedir. Bu anlamda, dünya ve diğer insanlardan az ya da çok so-

yutlanmış yaşar.  

Jean ile buluşacağı kafeye geldiğinde traş olmamıştır. Saçları dağınık ve 

kıyafetleri kırış kırıştır. Buna karşılık, Ionesco Jean’ı toplumsal bir varlıkmış gibi 

sunar. Berenger’in aksine çok özenli bir şekilde giyinmiştir. Böylece Berenger 

ve Jean arasındaki farkla, kişi ile başkası ya da toplum arasındaki kopukluk ve 

yalnızlığı vurgulanır. 

Bununla birlikte, Berenger’in dünyadan soyutlanmasına neden olan gö-

rüngü de meydana gelir. Bu doğaüstü bir görüngüdür. Herkes sırası gelince ger-

gedana dönüşmeye başlar. Oyun sonunda gergedanların dünyası insanların 

dünyasının yerini alır. Gergedanların dünyasına dönüşen insanların dünya-

sında, evinde kalıp dışarıya çıkmayan Berenger’in dışında artık insan kalmamış-

tır. 

Gergedanla olan fiziksel ayrılığından ötürü Berenger, böylece kendisini 

dünyadan soyutlanmış bulur. Bu evrende terkedilmiş, zavallı biridir. Onlarla ile-

tişime geçmek istese bile, artık Berenger ve gergedana dönüşenler arasında aşıl-

maz bir duvar vardır. Ötekilerden farklıdır; Berenger bir kez daha dünya ile bağ-

larını koparır. Dünyadan uzaklaşmış varlık, unutulmuş, terkedilmiş, kaybolmuş 

insana eşdeğerdir. Ionesco, böylece Berenger’in soyutlanmasıyla insanın gerçek 

dünyadan silindiği süreci vurgular ve doğaüstü görüngü dünyayı kaplar. 

 

3. SOYUTLANMA ARZUSU 

Ionesco oyunlarında kişi, yalnızca toplumsal soyutlanmaya maruz kal-

maz. Tam aksine, bazen bunu kendisi ister. Yaşamın kendi gerçekliğini reddede-

rek, durmadan gerçeğin kendisinden kaçar. 
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Şu Kahpe Dünya’da, dünyayla ilişkisini koparmak isteyen Kişi, taşınmaya 

karar verir. Yeni dairesine taşındıktan sonra lokantaya gitmek dışında evinden 

çıkmaz. Daha sonra, kentte başlayan bir isyan, onun dış dünyayla bağını tama-

men koparmasına neden olur. Dış dünyasal herhangi bir görüngüyle ilgilenme-

den yavaş yavaş içsel dünyasına çekilir.  

Lokantadaki garson kız onunla yaşar. Ancak onunla hiçbir şey paylaşa-

maz. Çünkü Kişi başka bir evrende yaşar. İletişim kurmaları nerdeyse olanak-

sızdır. Kişinin hiç konuşmaması genç kızı ümitsizliğe düşürür: “Hadi bana bir 

şeyler anlat. Bana söyleyecek hiçbir şeyin yok mu?” (Ionesco, 2000: 286). 

Dışsal her türlü bağdan yoksun olan Kişi, git gide aklını yitirmeye başlar. 

Burada Ionesco, kişi ve dünya arasındaki kayıtsız ilişkiyi ortaya koymak için eş 

zamanlı olarak, kişinin ve dış dünyanın olmak üzere iki farklı zamanı yan yana 

yerleştirir. Bu farklı iki zamansallığın zıtlığı ile kişi bir kez daha dış dünyadan 

soyutlanmış olur. Tıpkı Gergedanlar’da tek insan olarak kalan Berenger gibi.  

Yeni Kiracı’da Bay yeni bir eve taşınır. Simsiyah giyinmiştir. Başında me-

lon şapkası, siyah elbiseleri, cilalı ayakkabıları, omzunun üstünde pardösüsü ve 

küçük siyah bir valizi vardır. Siyah elbisesi, kişi ve gerçek dünya arasında ilişkiyi 

simgeler. Gerçekte yeni bir eve taşınması, kendisini dış dünyadan soyutlama ar-

zusundan başka bir şey değildir.  

Sözleri ve hareketleri içeriye kapanma eylemine yöneliktir. Dış dünyanın 

evine girmesi korkusuyla pencereyi sıkı sıkı kapattırır. Kapıcıya pencerenin ka-

patılması ve açılmaması için telkinde bulunur. Yine eşya taşıyıcılarından büfeyi 

kullanarak pencereyi kapatmalarını ister. Böylece, kendisini dış dünyaya ka-

patma isteğini defalarca dışa vurur. Büfenin pencereyi tam kapatamaması üze-

rine, eşya taşıyıcılarından boş kalan yere bir resim asmalarını ister. Üzerinde kış 

manzarası bulunan resimde, Bay’ın bağını koparmak istediği dış dünyanın 

resmi de vardır. Bunun üzerine tabloyu ters çevirttirir ve diğer yüzünü izlemeyi 

tercih eder.  

“-Yeğlerim 

-Daha hoş bu. 

-Daha hoş bu. Daha yalın 

-Daha boş bu. Daha yalın. 

Ah, evet, daha hoş bu, daha yalın… Böylece artık hiçbir şey görmeyiz” (Io-

nesco, 1963:195). 

Gergedanlar’da Berenger’in soyutlanması doğaüstü bir görüngünün so-

nucudur, bu oyunda ise tam aksine, soyutlanma süreci doğaüstü görüngünün 

nedeni olur.  
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SONUÇ 

Kişi üzerinde yoğunlaşan fantastikte, her türlü tuhaf görünüm, kişinin ba-

kış açısını açığa çıkarır ve bu anlamı belirsiz ruh hali, nesnel gerçekliğin atmos-

ferini değiştirir. Kişi tarafından ele alınan gerçeklik, her şeyden önce içsel bakı-

şını yansıtır. Bu nedenle, kişinin gerçek yaşamında yaşadığı görüngü kendisine 

bağlıdır. Gerçekdışı görüngüler, kişi ile olan ilişkileri çerçevesinde açıklanabilir. 

Gerçek dünyaya etki eden tuhaf görüngünün kaynağı, bilinen bir nedensellikte 

açıklanamasa da, bu nedenselliğinin olmadığı anlamına gelmez. Buna karşılık, 

görüngünün ortaya çıkışı, kaynağını gerçeklik dışında bulunan kişinin kendisin-

den de alır. Görüngüler, okur/izleyiciyi algılama karışıklığına sürükleyen kapalı 

bir anlam içerirler. Ionesco tiyatrosunun tuhaf gerçekliği, gerçeğe benzerlik ve 

gerçek dışılık arasındaki belirsizlikle vurgulanır. Böylece Fantastik Edebiyata 

özgü halini alır. Bu görüngüler, gerçek yaşamla uyum sağlayamayan kişinin ruh-

sal durumunun yansımalarıdır. 

Ionesco, kişilerindeki bellek tutarsızlığının tüm etkilerini ortaya koyar. Bu 

da okur/izleyiciye görüngülerin çıldırma ve nevrotik durumları betimlediğini 

açıklar. Yani içsel görüngülerin etkisi söz konusudur. Bu içsel görüngü, kişi ve 

toplum arasındaki ilişkiye dayanır. Ortaya çıkması çatışmalara bağlıdır. Bu ça-

tışma durumunda dış dünya, kişide, hem korku hem de arzu uyandırır. Dış 

dünya için duyduğu arzuya karşın kişi, dış dünyaya hiçbir zaman ulaşamaz ve 

bu, ötekilerle olan farklılığının bilincine varmasıyla doğru orantılıdır. Artık dün-

yadan soyutlanmayı isteyen ve onu reddeden kişinin kendisidir. Toplum içeri-

sinde bir yaşam istemez. Tekil yaşama ve yalnızlığa daha çok önem verir ve 

bunu, bu yaşamın koşullarını kabul ederek yapar. Görüngü, o zaman yaşamın 

gerçekliğine karşı, ruhun etkinliğini ortaya çıkaran içsel bir duruma dönüşür. 
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Öz 

Yirminci yüzyıl edebiyat kuramlarından olan arketip eleştiri mit eleştirisi içinde 

değerlendirilir. Ortak bilinçdışı kavramıyla mit eleştirisine büyük katkı sağlayan Carl 

Gustav Jung miti ortak bilinçdışında var olan ve rüyalarda ortaya çıkan psikolojik enerji 

kalıpları olarak açıklar ve bunların etnik kökenli anlatı ya da öykü aktarımlarında kul-

lanıldığını vurgular. Bu durumda mit simgeleri, imgeleri, durumları ve arketipleri kap-

sar.  

Jung insan ruhunda barınan imgelerin mitlerle doğrudan bağlantılı olduğunu 

söyler. Jung’a göre kişinin ruhsal yolculuğundaki ilksel imgeler yetişkin insanın yaşamı-

nın odak merkezindedir. Bu imgeler arketipsel dönüşüme uğrayarak kişiliğin birey-

leşme sürecine dahil olur. Bir tanıma süreci olarak adlandırılan bu dönüşümde persona, 

gölge, anima öne çıkan arketiplerdir. Jung’un arketipleri ortak bilinç dışına yerleşiktir.  

Bu bağlamda Victor Sawden Pritchett’in Kör Aşk (Blind Love) adı öyküsünde Ba-

yan Johnson ile patronu Bay Armitage arasında gelişen aşk ilişkisi birbirlerinin eksiklik-

leri üzerine kuruludur. Bayan Johnson vücudundaki koca bir leke yüzünden evlendği ilk 

gece kocası tarafından terk edilerek hakarete uğramıştır. Ne var ki Bayan Johnson bir 

sahtekâr gibi bu lekeyi nişanlısından gizler. Bay Armitage ise yirmi yıl önce kör olduğu 

için eşi tarafından terk edilmiştir. Çalışmada, Jungcu mit eleştirisi ışığında bu iki karak-

terin kendilerini tanıma ve bireyleşme süreci metnin arketipsel yapısını ortaya çıkara-

cak şekilde incelenmiştir. Bunun sonucunda persona, gölge, anima-animus gibi Jungcu 

arketiplerin ve önemli arketipsel imgelerin yer aldığı öykünün mit eleştirisi açısından 

değerli ve disiplinler arası edebi bir kazanım olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Jung, mit, arketip, gölge, kişilik, anima-animus. 
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Myth Criticism In English Literature: Archetypes In Victor Sawden Pric-

hett’s “Blind Love” 

 

Abstract 

Archetypal criticism, which is one of the twentieth century literary theories, is 

evaluated within myth criticism. Jung, who made a great contribution to myth criticism 

with the concept of the collective unconscious, explains the myth as psychological 

energy patterns that exist in the collective unconscious and emerge in dreams, and emp-

hasizes that these are used in narrative or story transmissions of ethnic origin. In this 

case, myth includes symbols, images, situations, and archetypes. 

Jung says that the images in the human soul are directly related to myths. Accor-

ding to Jung, primordial images in one's spiritual journey are at the center of adult life. 

These images undergo archetypal transformation and become involved in the individu-

ation process of the personality. In this transformation, which is called a recognition 

process, persona, shadow, anima are the archetypes that come to the fore. Jung's arc-

hetypes are embedded in the collective unconscious. 

In this context, in Victor Sawden Pritchett’s story called Blind Love, the love rela-

tionship between Bayan Johnson and her boss, Bay Armitage is based on each other’s 

shortcomings. Bayan Johnson was insulted by being abandoned by her husband on the 

first night of her marriage because of a huge blemish on her body. However, Bayan John-

son hides this stained part from his fiancée like a fraud. Bay Armitage, on the other hand, 

was abandoned by his wife twenty years ago because he was blind. In the study, the 

process of self-knowledge and individuation of these two characters has been examined 

to reveal the archetypal structure of the text in the light of the Jungian myth criticism. 

As a result, it has been determined that the story, which includes Jungian archetypes 

such as persona, shadow, anima-animus, and important archetypal images is a valuable 

and interdisciplinary literary achievement in terms of myth criticism. 

Keywords: Jung, myth, archetype, shadow, persona, anima.-animus. 

 

1.Giriş 

Yirminci yüzyıl edebiyat kuram ve eleştiri anlayışı içerisinde yer alan ar-

ketip eleştiri edebiyatı mit, ayin, masal, büyü gibi ürünlerin içeriğinde var alan 

ve nesilden nesile aktarıldığı düşünülen imge, simge, mit, kişi gibi kalıplarla bağ-

lantısını çözümlemeye odaklıdır. Köken olarak Plato’ya kadar uzanan ve ilk ör-

nek, ilk kalıp anlamlarına gelen arketip eleştiri Psikoanalist Carl Gustav Jung’un 

ortaya attığı önemli bir kuramdır (Wheelright, 1962: 111). Jung’un “Psychology 

of the Uncounscious” ve J.G. Frazer’ın The Golden Bough: A Study in Magic and 
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Religion adlı yapıtları, edebi açıdan farklı konuları etkileyen iki temel benzerliğe 

gönderme yaparak mit ve arketip kavramlarının birbirleriyle yakından ilgili ol-

duğunu ortaya koyar. Bu bağlamda Frazer’in yapıtı farklı kültürlerin ve onların 

mit ve söylencelerinin kıyaslamasını yaparak önemli bir veri sunan ilk yapıttır. 

Daha sonra bunu Joseph Campbell The Hero With A Thousand Faces adlı yapı-

tıyla genişletmiştir. Mit eleştirmeni edebi yapıtlara bilgi veren ve evrensel insan 

davranışlarının gizemini çözmeye çalışır. Nitekim her insan topluluğu kendi ef-

sanesine, folkloruna, inanç ve düşünce sistemine sahipse de mitlerin evrensel 

kalıplara sahip olduğu, benzer temaların ve motiflerin farklı kültürlerde de gö-

rüldüğü bilinmektedir. Jung, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda ortak psiko-

lojik tepkilerin, motiflerin, kalıpların ortaya çıkışını arketip olarak adlandırır 

(Guerin, 1992:147). 

Mitolojik ya da arketipsel yaklaşımın kökeninde evrendeki ortak ruhu gö-

rünür kılmak çabası bulunmaktadır. Bu yaklaşım tarzında insanları aynı tepki-

lere yönelten simgeler, imgeler, karakterler ve motifler arketip adıyla ortaya çı-

kar. Psikoanalist Carl Gustav Jung’a göre insanlık bu arketipleri içeren ve tüm 

insanlığın paylaştığı bir ortak bilinçdışına sahiptir. Bir diğer deyişle arketipler, 

ortak bilinçdışının içerikleridir ve belli kalıp ve imgeler halinde farklı kültür-

lerde bulunabilirler. Psikoanalist Sigmund Freud’un öğrencisi olan Jung hocası-

nın kişisel bilinçdışı kavramını daha ilerleterek ortak bilinçdışı kavramını öne 

sürmüştür. Bu bağlamda arketiplerin edebiyat dünyası için büyük potansiyeller 

olduğuna inanan mit eleştirmenleri arketipsel kalıpları ve bunların işlevlerini 

tanımlamaya çalışmışlardır ( Gijo, George, 2021:55) Bu anlamda Freud gibi bir 

psikolog, deneysel ve klinik araştırmaların ötesine geçerek mitolojiye yönelmiş 

ve yine seçkin bilim insanlarından Jung da zamanımızın en önde gelen mitolog-

larından biri olmuştur ve mitleri incelemiştir. Nitekim mitler “bir halkın umut-

larının, değerlerinin, korkularının ve özlemlerinin sembolik yansımalarıdır” 

(Guerin, 1992:149). 

 

2.1. Jungcu Arketipler 

Arketipsel çözümlemelerde sayısız ilksel duygunun yansımasıyla karşıla-

şılabilir. Arketipler kültürel kalıpların, motiflerin özünde var olan derin anlamı 

sergilediklerinden mitolojiyle sıkı bir ilişki içindedir. Bu anlamda Frazer’in Gol-

den Bough adlı yapıtı ve Jung’un ortak bilinç dışı kuramı çok etkili olmuştur. 

Jungçular için mit çekingen bir ferdin rüyası olamaz; ancak insanın ilk yaratılan 

kalıbıdır o (Scott, 1962: 247-251). Bütün insanlığa ait olan ve genlerle aktarılan 

ortak psikolojik yapıda kişisel deneyimin önemli olmaması onu öznellikten de 
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uzak tutarak nesnelleştirir. İçgüdüsel olan arketipler ruhun ilksel ve yapısal un-

surları olup, duygu ve duyuları etkin hale getirirler (Jung & Vonfrans, 1964:57-

58). Arketipler, kişisel veya gruplar halinde bütün kültürlerin yapılarında kar-

şımıza çıkabilirler: “Rüyalar bile, mitolojide farklı insanların folkloründe ken-

dini hep aynı biçimde tekrar eden ortak biçimler gibi, büyük ölçüde ortak mal-

zemelerden yapılmışlardır. Arketipsel motifler sadece gelenek ve aktarmayla 

değil aynı zamanda kalıtımsal olarak da taşınan insan zihninin yapılarından, 

örüntülerinden türetilmiş şeylerdi” (Jung, 1997b:77).  

Bilinçdışı iyi ve kötüye ait bütün algılarımızın ve yaşam deneyimlerimizin 

kökenini oluşturur. Bunun yansıması bütün kültürlerde yer alan kuruntular, rü-

yalar, fanteziler, mitler ve öyküler şeklinde gerçekleşir. Mitlerin öz varlığı barın-

dırdıkları yaratıcı ve edebi ölçütlerden çok daha değerlidir. Mitler, düşünce ve 

felsefenin kaynakları hakkında bilgi vermekle beraber, insan deneyiminin çok 

eski ve gizli boyutunu da gözler önüne sererler. Ortak bilinçdışı dünyası tanrı ya 

da tanrıça olarak tanımlanan mitsel simgelerle doludur. Arketipler, belirli işlev-

lerin düzenlenmiş biçimleri olarak görüldüğünden, temel kalıpları teker teker 

adlandırmak yoluyla kişileştirilebilirler. Bu şekilde arketipler düşüncede, duygu 

ve tutumlarda etkin davranış şekillerinde yansımalarıyla tanımlanabilirler (Gu-

erin, 1992:149).  

Jungcu eleştiride bilinç ile bilinçdışı arasında konumlanan ego ile kişisel 

bilinçdışı ve ortak bilinçdışı ruhun bölümleri olarak görülür. Bunların arasında 

ego bilinçli zihni kişisel bilinçdışı ise bilinçli olmayanla ya da olanı temsil eder. 

Jung’a göre kişisel bilinçdışı unutulanların deposu gibidir ve akıl, arketipsel bir 

yapıyı içinde barındırır. .Jung, önceleri arketipsel imgelere odaklanırken daha 

sonra duygusal kalıpları ve belli davranış türlerine olan eğilimleri incelemiştir. 

Jung, ilksel imgelerin ‘görünmez bir ruhsal faktör’ olduğunu söyler. Bu ilksel dü-

şünce, yaşamı, deneyimi, imge ve fanteziyi evrensel anlamda algılamada kolay-

lık sağlar. Freud, kişisel bilinçdışı kavramını kişisel olmasına rağmen arkaik ve 

mitolojik olarak değerlendirirken Jung ruhun bu katmanının altında daha derin-

likli olan ve arketip içeriklere sahip olan bir ortak bilinçdışı olduğunu açıklaya-

rak kuramı daha ileri bir noktaya taşır. Jung’a göre arketip, bilinçli ego tarafın-

dan belli bir oranda tanınmış bir ilksel imge olup, içeriğini bilincin deneyimine 

ait unsurlar oluşturur. Bu durumda deneyimlerin çokluğuyla arketiplerin çeşit-

liliği arasında bir doğru orantı vardır ( Jung, 2003: 1-2). 

Jung’un özellikle önem verdiği arketipler gölge, persona, anima, animus 

ve ben olarak sıralanabilir. Bu arketipler, kişilik içindeki farklı bölümleri biçim-

lendirirler. Bir takım çok belirgin deneyimler ortak bilinçdışının etkilerini açığa 
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çıkarırlar. İlk bakışta aşk, belli bir yere aşinalık duygusu, ya da belli simgelerin 

ve mitlerin anlamlarını hemen tanıma deneyimleri, ortak bilinçdışının içsel ya 

da dışsal gerçekliğinin aniden ortaya çıkan belirtileridir. Arketipler, değişik bi-

çimler altında ortaya çıkar. Kahraman, çocuk, hilebaz, fahişe, cadı, baskıcı baba-

anne, şeytan ve toprak ana kişileri simgeleyen arketiplerdir. Doğayı ve güçlü 

hayvanları simgeleyen arketipler de vardır. Ayrıca arketipler, durumlar, doğum, 

ölüm ve yeniden doğuş ya da uzam olarak belirebilirler (Guerin, 1992:149-154). 

 

2.2. “Kör Aşk”’da Arketipler: Gölge, Persona, Anima-animus, Sah-

tekâr, Su, Güneş 

Mitolojik özleri barındıran arketipler kolektif ve ortak olduğundan dolayı 

ortak psikolojik ve ruhsal etkinlikler içinde bir insan topluluğunu diğerine bağ-

layarak sürekli bitmeyen bir ivmeyle değer yargılarımızı, önceliklerimizi, duy-

gusal ilişkilerimizi, çalışma yaşantımızı, günlük yaşama tepkilerimizi yönlendi-

rirler (Guerin, 1992:149). Nitekim insan yaşam, ölüm, yeniden doğuş gibi evren-

sel izleklerle donanmış önemli bir malzemedir ve mitler sayesinde insanlığın 

tüm sıkıntıları kalıp olarak birbirine benzermiş gibi görünür. Böylelikle insanlık 

Jung’un ortak bilinçdışı teriminde tanımladığı şekilde yaşamın mitolojik kökenli 

ortak mirasına dahil olur. Bu durum arketipsel olarak mit eleştirisine özgü bir 

çıkarımdır. Aynı bağlamda yirminci yüzyıl İngiliz yazarlarından olan, kurgu ve 

kurgu olmayanın sınırlarını yıkarak deneysel bir yaklaşım sergileyen Victor 

Sawden Pritchett’in yapıtlarında modernist yaklaşımın baskın olduğu görülür 

(Byatt, 1998:207). Pritchett’in kendisine özgü bir yapısı olan öykülerinde insan 

davranışlarına ve tuhaflıklarına incelikle yaklaşılmış “Kör Aşk” adlı öyküsünde 

ise benzer inceliklerin yanı sıra arketipsel özelliklerin var olduğu göze çarpmış-

tır.  

Öykü, yirmi yıldan beri kör bir adam olan hali vakti yerinde avukat Bay 

Armitage ve onun boynundan göğsüne kadar uzanan kırmızı bir lekeye sahip 

olan yardımcısı Bayan Johnson arasındaki ilişkiye odaklıdır. Bayan Johnson bir 

haftalık evlilikten sonra eşinden ayrılmış bir dul hanımdır. Aynı şekilde Bay Ar-

mitage de eşinden ayrılmıştır. Her ikisi de eşleri tarafından terk edilmişlerdir. 

Bu bağlamda öykü mit eleştirisine önemli bir katkı sağlayan Jung’un bireyleşme 

kuramı oışığında persona (kişilik), gölge ve anima süreçlerini kapsayacak şe-

kilde incelenmiştir. Jung’a göre “bireyleşme, psikolojik bir büyümedir, kişinin 

benliğinin, kişiyi türün diğer üyelerinden farklı kılan yönlerini keşfetme süreci-

dir” (Guerin, 1992:147).  
Öykünün ana karakterlerinden birisi olan Bayan Johnson kişilik olarak 

işini iyi yapmaya özen gösteren, özel yaşama saygılı, dikkatli ve özenli bir insan 
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ve güçlü bir kadın karakter olarak resmedilse de kişiliğinde herkesin bilmesini 
istemediği bir gölge tarafa sahiptir. Bu durum şöyle betimlenir:  

Armitage’den yüzlerimizin insanların yaşamlarını her dakika dışa vurdu-
ğunu öğrenmişti. O kendisininkini saklamıştı. Bayan Johnson da yüzünü 
saklayanlardan olduğu için biliyordu bunu. Fakat o bu özelliğini belli et-
medi. Aksine söyledikleri buna karşıt şeyler oldu. Sevdiği bir espri vardı. 
Kuluçka için yer yoktur. Annemin de dediği gibi eğer bacakların varsa ken-
dine her zaman daha iyi bir iklim bulabilirsin ( Byatt, 1998:212). 

Bu durum Bayan Johnson’ın kişiliğinden ötürüdür. Fordham’a göre: “Per-
sona (kişilik) dünya ile ilişkilerimizi sağladığımız bir gerekliliktir. Diğer insan-
lardan neler bekleyeceğimizi göstererek ilişkilerimizi basitleştirir ve onları iyi 
giysilerin biçimsiz bedenleri güzelleştirmesi gibi daha hoş kılar” (Fordham, 
1997:60). Böylece kişilik kendimizi dış dünyaya göstermeden önce taktığımız 
maske görevine sahiptir ve toplumla kişiyi uzlaştıran bir yapı içindedir. Bu uz-
laşının konusu bireyin topluma nasıl takdim edileceğini belirler. Çevreye ayak 
uydurabilmiş bireylerde kişilik sosyal alanda daha dengeli bir görünüm sağlar. 
Öyle ki Bayan Johnson Bay Armitage’le çalışmaya geldiği zaman korkunç bir 
hava değişimine gereksinimi olduğunu saklamaz. Bay Armitage ile tanışma an-
larında patronunun elini hemen sıkmak istemeyişi de yine kendisini gizleme is-
teğinden dolayıdır: “İnsanlarla el sıkışmak adeti değildi. Her zaman olduğu gibi 
şimdi de onun elini tutunca başını çevirdi. Armitage elini uzun süre tuttu, ke-
miklerini hissetmeye çalıştığını biliyordu. Körlerin böyle yaptığını duymuştu; 
kemiklerinin ve derisinin kendisinden ona herhangi bir bilgi geçirmemesi için 
nefesini tuttu” (Byatt, 1998:213). Diğer yandan Bayan Johnson giyiminin kişiliği 
hakkında karşı tarafa bırakacağı izlenimi de hesaba katar. Bay Armitage onu 
görmese de körlerin zaman zaman karşısındakini tanımak için ona dokunmak 
isteyeceklerini bir şekilde duymuştur: “Kuaföre gitmişti. Yüzüne ciddiyet, görü-
nümüne bir çocuksuluk katması için yüksek yaka bir bluz almıştı” (Byatt, 
1998:215). 

Stevans’a göre persona şöyle açıklanır:  

Her binanın bir yüzü olduğu gibi her kişiliğin de bir personası vardır. Kimi 
zaman sosyal bir arketip veya uyum arketipi olarak da ele alınır. Bizler 
onun aracılığıyla kabul göreceğimizi umarız. Persona her zaman için yap-
macık bazı unsurları taşır. Biraz abartılı bir ifadeyle persona kişinin ger-
çekte olmadığı halde kendisinin ve diğerlerinin o zannettiği şeydir denile-
bilir. Olgunlaşan kişiliğin toplumsal olarak istenmeyen bu yönleri genel-
likle kişisel bilinçdışına aittir. Bunlar bir araya gelip başka bir kompleks 
veya Jung’un gölge adını verdiği kısmi bir kişilik oluşturur (Stevans, 
1999:61). 
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 Ne var ki Bayan Johnson’ın herkesten saklamaya çalıştığı bir sırrı vardır. 
Vücudunda boynundan göğüslerine kadar inen koyu kırmızı lekeyi herkesten 
saklar. Flört ettiği erkeklerle birlikte olurken bile asla elbisesini çıkarmaz ve on-
ları mazbut bir kadınmış gibi kandırma yoluna gider. Aynısını sadece bir hafta 
evli kaldığı kocasına da yapar. Bütün bunları onu kaybetmemek için tercih et-
miştir:  

Kocasını kandıracak kadar nasıl deli olabilmişti? Zayıflıktan yapmamıştı 
bunu. O da kör olmuştu. Aşk kör etmişti. Ya da aşk öylesine kendisini en-
dişesiyle doldurmuştu ki belki de kocasını hiç görememişti. Onu kandır-
mak için yaptıklarını anımsadı. Kendisine engel olamıyordu. Ama hepsi af-
fedilebilir, masum yalanlardı çünkü kocasını kaybetmek istemiyordu. Onu 
kaybetmesi kendisini de kandırarak elde ettiği yaşamını kaybetmek ola-
caktı. Ona söylemesi gerekirdi. Bunu yapmak için fırsatlar çıkmıştı karşı-
sına. Mesela onun dairesine gittiklerinde yayları insanın kıçını acıtan, her 
öpüşmede daha da çok acıtan gri kanepe üzerinde hiçbir erkeğin kabul et-
meyeceği bir biçimde üzeri giyinik olduğu halde sevişirken söyleyebilirdi 
pekâlâ (Byatt, 1998:223). 

Nitekim Bayan Johnson göründüğü gibi değildir. Kişiliğindeki gizem onun 
gölgede kalan gizli tarafıyla açıklanabilir. Bayan Johnson aslında tutucu bir ka-
dın da değildir. Eşini kandırdığını ve gerçeği gizlediğini şu betimlemeden anla-
rız:  

Evlilikten önce sekse inandığını ama bazı şeyler için henüz erken oldu-
ğunu, evlendikleri günden önce onu soyunuk görmesinin doğru olmayaca-
ğını söylemişti ona. İffetine düşkün kadınlardan olmadığını göstermek için 
pencereden kriket maçı seyrederken, hatta cumaları bürosunda, personel 
çıktıktan sonra temizlikçiler koridorun ucundayken seviştikleri bile ol-
muştu (Byatt, 1998: 224).  

Bayan Johnson bir başka seferde ise ayıbını gizlemek için başka bir ba-
hane ileri sürer. Sevgilisinin kendi boynunda gördüğü beni bir yalan üreterek 
açıklar: “Annem bana hamileyken canı çok erik çekermiş. Doğumdan kalma bir 
iz” (Byatt, 1998:224). Bayan Johnson’ın kişiliğinde gizlediği yalancılık, aldatma 
gibi kalıplar Jungcu arketiplerden gölge ile örtüşmektedir. Nitekim Jungcu arke-
tiplerden olan gölge insanın fark etmediği tarafıdır.  

İçi boş kalıplar halinde bulunan arketiplerde en temel kalıp olan gölgeyi 
gözle görmek olası değildir. Fakat gölge arketipinin, ruhsal bütünlüğümüzdeki 
payı önemli olup ilkel topluluklarda da onunla ilgili kişileşmeler mevcuttur. İş-
levsel olarak ise bileşik kişiliğimizin bilinçdışı tarafını yansıtan bir güce sahip 
olup kişiliğin karanlık tarafına, gelişmemiş yeteneklere bağlanan bir kimliğe 



Ayla OĞUZ 

 

36 

gönderme yapar. Gölge, bireyin kendine ait olan işlevsel ve davranışsal tipi yani 
karanlık yanımızı ortaya çıkarır. Kişi, bu karanlık tarafı sürekli olarak etik ya da 
estetik nedenlerden kabullenmez ve bastırma eğilimindedir. Bu durumda sa-
dece ana işlevi ayrıştırır ve içsel kişilik, ussal ruh ve kişiliğini açığa çıkarmaya-
rak onu bir gölge olarak tutar. Çünkü bunlar bilinçli prensiplerine aykırı düş-
mektedir. Oldukça derinlerde ve yoğun bir tabaka olduğundan gölgeyi gerçek 
anlamda tanımak ya da tanımaya çalışmak kolay değildir (Jung, 1997a:71). Jung 
bunu şu şekilde açıklar: “Eğer kendi gölgemizi görebilsek ve onun hakkında bilgi 
edinmeye dayanabilsek, o zaman problemin küçük bir bölümü çoktan çözülmüş 
olurdu: en azından kişisel bilinçdışımızı geliştirmiş olurduk. Gölge kişiliğin ya-
şayan kısmıdır ve bu yüzden bir şekilde onunla yaşamak ister” (Jung, 1989:20). 

Nitekim Bayan Johnson’ın yalancı olarak damgalanması nikahlarının kı-
yıldığı gece kaldıkları otelin odasında soyunmak zorunda kaldığında gerçekle-
şir. Kocası vücudundaki çirkin lekeyi gördüğünde şaşkınlık ve tiksinti içindedir 
ve onu terk edip gider: 

Kocasının yüzündeki şaşkınlık ve iğrenme ifadesini unutamazdı. Boynun-
dan sol omzuna, oradan göğüslerine ve daha aşağıya kadar yayılmış kır-
mızı bir dili andıran leke ortaya çıkmıştı. Kan kadar koyuydu rengi. Ciğer-
cinin vitrinine astığı dalak, kenarları girintili çıkıntılı biçimsiz bir ada gi-
biydi. Üzerine boya püskürtülmüştü sanki (Byatt, 1998:224).  

Kocasının tepkisi yalnız davranışla değil sözle de ifade kazanır: “Bu ne-

denle soyunmuyordun demek, küçük sahtekâr” (Byatt, 1998: 224). Buradaki 

sahtekâr sözcüğü çok önemli bir arketipsel göstergedir. Kocası Bayan Johnson’ı 

hilebazlıkla suçlamıştır. Mitolojide hilebazlık da bir arketip olup kalıp davranış-

tır. Nitekim “ne vakit içten ya da dıştan kaynaklanan bir panik durumu baş gös-

terse arketipler işe karışarak yardım elini uzatır. İnsanın sanki öteden beri tanı-

dığı bir durum karşısında bulunuyormuş gibi bir tepki göstermesini sağlar” 

(Jung, 1997a:217). 

Bu bağlamda hilebaz, düzenbaz ya da sahtekâr Jungcu mit eleştirisinde bir 

arketip olarak karşılığını bulur ve doğrudan gölge ile ilintilidir. Jung’a göre “dü-

zenbaz, kolektif bir gölge figürüdür, tüm aşağılık özelliklerin bir toplamıdır” 

(Jung, 2003:485). Ne var ki Bayan Johnson’ın Bay Armitage ile ilişkilerinde aşa-

ğılanma sözcüğü sıklıkla geçer. Bayan Johnson, vücudundaki leke yüzünden 

hem kocası hem de patronunun şifacısı olan Bay Smith ve karısı tarafından aşa-

ğılanırken, Bay Armitage’in de körlüğünden dolayı insanlar tarafından aşağılan-

dığını ileri sürer. Nitekim Jung’a göre bireysel gölge kişiliğin bir bileşenidir ve 

hiçbir zaman boş değildir. Bu yüzden kolektif figür kendisini sürekli olarak on-

dan inşa edebilmektedir. 
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Öyküdeki diğer sahtekâr temsili ise Bay Smith aracılığıyla yaratılır. Bay 

Smith doktor olmadığı halde iyileşmeyen hastaların umutlarını sömürmekte ve 

kendi uydurduğu yöntemlerle tanrı rolünü üstlenmektedir. Bay Armitage de 

onun seanslarına katılmaya başlar. Fakat Bay Smith’in tek amacı var ise o da 

para kazanmaktır. O bir tür şifa dağıtıcıdır ve Tanrı’yı kullanarak hastaları iyi-

leştireceğine inandırarak onların paralarını alır ve eksikliklerini sömürür. Jung, 

uygar insanın sahtekârı, düzenbazı unuttuğundan söz ederken başına gelen her 

şeye kaderin oyunları diyerek geçiştirdiğini belirtir. Ayrıca uygar insan zararsız 

görünen kendi gölgesinin ne denli tehlikeli niteliklerinin olduğunu ve gölgesinin 

insanların kolektif olarak bir araya geldiği zamanlarda insanı etkilemesi ve göl-

geyi harekete geçirmesiyle etkinleştiğinin de farkında değildir (Jung, 2003: 

478). Nitekim Bay Smith, sahtekârlığının Bayan Johnson tarafından fark edilme-

sine içten içe kızgındır ve buna Bayan Johnson’ın eksikliğine saldırarak engel 

olmaya çalışır: “Önce kendi gözündeki çöpü çıkar. Kendini iyileştir. Hepimiz öyle 

yapmalıyız” (Byatt, 1998: 257). 

Ne var ki Bayan Johnson kendi kusurunu saklamayı sürdürür. Çünkü mev-

cut kültürün etkisiyle vücudundaki bu lekenin Tanrı’nın laneti olduğu inancında 

olan bir toplum vardır. Bu toplum onun vücudundaki çirkin lekenin şeytani ol-

duğunu sanmaktadır. Nitekim öyküde vücudundaki lekeyi saklamamasının ne-

deni lanetlenmekten korkması olarak açıklanır. Kocası lekeyi kendisine söyle-

mediğini belirttiğinde anlatıcı bunun nedenini şu sözlerle belirtir: “Keşke söyle-

yebilseydi ama nasıl söyleyebilirdi ki? Bunu yapsaydı lanetlenirdi” (Byatt, 

1998:224). Mit eleştirisinde şeytan arketipi de kötülüğü simgeler. Ayrıca lanet-

leme kişilerin normalin dışındaki olayları reddetme biçimi olarak kendindeki 

kötüyü yansıtma biçimi şeklinde gölge arketipi ile açıklanabilir. Bayan Johnson, 

kusurunu gizleyerek ve cinselliğini yaşamak isteyen bir kadın olarak arketipsel 

olarak‘femme fatal’ yani erkekleri cazibesiyle kendine çeken ve onlara istediğini 

yaptıran bir kadın figürü olarak algılansa da bu durum kusurunun ortaya çık-

masıyla bozulur. Fakat Bay Armitage’in kör oluşu ve onunla cinsel teması arzu-

laması da Bayan Johnson’ın karakterinin bu mitolojik imgeyle örtüşebildiğini 

göstermektedir.  

Bayan Johnson lekesini gizlemeye ve kendisini sorunsuz bir kişilik olarak 

göstermeye devam eder. Bay Armitage’in sekreteri ve ev hizmetlisi olarak çalış-

tığı dönemde de kendisini Bay Armitage’den saklamaya büyük özen gösterir. Bir 

süre sonra Bay Armitage ile beraber olmaya başladığında da onun kör oluşun-

dan faydalanır ve durumu ona açıklama gereği duymaz. Bay Armitage’in onu 

görmemesinden ve kendisini sevmesinden çok haz alır. Kendi kocası vücudunu 

gördüğünde ondan tiksinerek kusarken Bay Armitage her şeyden habersiz onu 
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sevmektedir. Bu Bay Armitage’in şahsında onun lekesini gören kocasından ve 

bütün erkeklerden aldığı bir intikam gibidir. Oysa Jung’a göre bütün insan 

olumlu ve olumsuz taraflarını görüp kabullenen insandır. Bu anlamda Bayan 

Johnson’ın bütünlüklü bir ruh olduğunu söylemek olanaklı değildir. Jung, çağlar 

ötesinden beri var olan bir dizi değeri ortaya çıkarırken, bireyin bütünlüğünü 

de sağlama yoluna giderek, uluslar üstü bir insan evreni oluşturmaya çalışmış-

tır. Fordham bunu şöyle aktarır:“Bütün insan olmak bütün özelliklerine sahip 

çıkmak demektir. Bütün insan olmak kişiliğin gözardı edilmiş yönleriyle uzlaş-

maya varmak demektir” (Fordham, 1997:98). 

Jung’a göre arketipler evrensel semboller ve imgelerdir. Bu imgeler ara-

sında su, güneş, renkler, halka, sayılar, akıllı bilge insan, ruh arkadaşı, bahçe, 

ağaç, çöl ve arketipsel kadının simgesi olarak iyi anne ve kötü anne figürleri var-

dır. Öyküde renk arketipi Bayan Johnson’ın vücudundaki kırmızı leke ile belir-

gin şekilde kullanılmıştır. Özellikle kan rengi Bayan Johnson’ın yara izini tarifte 

kullanılmış olup Jungcu mit eleştirisinde kanı, kurban olmayı, şiddetli tutkuyu 

ve bunların beraberinde getirdiği düzensizliği simgelemektedir (Guerin, 1992: 

149-151). Bu bağlamda Bayan Johnson mitolojik anlamda bir yandan cinsel tut-

kusunun kurbanı olurken diğer yandan dogmalara inanan toplum tarafından le-

kesinden dolayı dinsel çerçevede şeytanın damgasını yemiş lanetli bir kadın ola-

rak görülme tehlikesi içindeki kadın kurban kalıbında betimlenmekte olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Bayan Johnson bunun doğuştan olduğunu ka-

nıksasa da evlenene kadar seviştiği bütün erkeklerden kendi gerçeğini sakla-

mak ve onları kandırmak zorunda kalmıştır.  

Öte yandan Bayan Johnson’ın Bay Armitage ile üç yıl süren bir çalışmadan 

sonra işten ayrılma, yaşadığı kırsalı terk edip Londra’ya dönme isteği patronu 

tarafından kabul edilmemiştir. Hatta Bay Armitage bir bahane ile onu odasına 

çağırıp Bayan Johnson ile birlikte olmayı başarmıştır. Tekrarlanan sevişmele-

rinde Bayan Johnson’ın duygusu onu kandırmak şeklinde olup, bundan büyük 

haz almıştır. Oysa onun bu aşağılayıcı duygusundan Bay Armitage’in haberi bile 

yoktur. Bayan Johnson’ı ‘femme fatal’ olarak gösteren başka bir açıklama da Bay 

Armitage’i şifalandırmaya çalışan ve bir şarlatan olan Bay Smith’in’in karısı Ba-

yan Smith’in Bayan Johnson hakkında zihninden geçenlerdir: “Orada yalnız bir 

adamla birlikte. Kocama da dediğim gibi ne kadın ama! Her tarafına yayılmış 

lekeyle başka bir adam da bulamazdı kendine. Çok kurnaz. İsabetli bir av seç-

miş” (Byatt, 1998: 254). 

 Bayan Johnson’ın lekesi mitolojik olarak kötülüğü ve şeytanın izini tem-

sil etmektedir. Aslında buna insanlar kendi eksikliklerini kapatmak için inan-
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mak istemektedir. Nitekim Bayan Smith kıskanç bir kadındır ve kendisini baş-

kalarının kusurlarını bulmak ve ifşa etmekle tatmin etmektedir. Kıskançlık mo-

tifi ise Bayan Smith’in gölgesidir. Nitekim bu şekilde kişi kendi kişiliğini yansıtır. 

Jungcu mit eleştirisi bir yandan gölgeyi bilinçdışı benliğimizin karanlık tarafı, 

bastırmak istediğimiz kişiliğin aşağı ve daha az hoş yönleri olarak tanımlarken 

diğer yandan kendi bilinçdışı hatalarımızı ve zayıflıklarımızı, kendi doğamızın 

bir parçası olarak kabul etmektense kolayca başkalarına yansıtabildiğimiz bir 

durum olması şeklindeki yaygın görüşün gerçekliğini yansıtma kuramına bağ-

layarak doğrular (Guerin, 1992:169). Bu bağlamda Bayan Smith’in Bayan John-

son’ın iş bahanesi ile de olsa Bay Armitage ile birlikteliği hakkındaki düşünceleri 

konuyla örtüşmektedir. Anlatıcı bu durumu şöyle aktarır:  

Bayan Smith’in yaşamı pek renkli sayılmazdı; kıskançlık Bay Smith ile olan 
yıllarına canlılık katan tek şeydi. Kocası eve gelip Tanrı’nın ona yol göster-
diğini, dualarının şeytana üstün geldiğini ve şeytanın Bayan Johnson’ın 
üzerine işaretini bırakmış olduğunu ortaya çıkardığını ve Bay Armitage’in 
iyileşmesine engel olanın bu olduğuna şaşırmadığını söylediğinde ona çı-
kışmıştı (Byatt, 1998:254).  

Jung’a göre gölgeyle karşılaşmanın devamında egonun dış ve iç dünya ile 

ilişkilerinde kalıcı bir etkiye sahip olması anlaşılabilir bir durumdur. Bu durum 

gölgenin bütünleşmesinin kişiliğin değişmesine yol açtığı anlamına gelmektedir 

(Jung, 2003:177). Bu yüzden kusurlarından dolayı kendilerini aşağılanmış his-

seden Bayan Johnson ve Bay Armitage’in kişiliklerindeki değişimler buna bağlı-

dır. Nitekim Bayan Johnson nikah gecesinde reddedildiği için kendisini cinsel-

liğe kapatırken ve mesafeli davranırken Bay Armitage ise körlüğün getirdiği bir 

eksiklik olarak daha hırçın bir insan haline gelmiştir. 

Jung’un bireyleşme sürecini açıklayan arketiplerden bir diğeri ise anima-

dır. Jung’un arketipleri arasında çok karmaşık bir yapıya sahip olan anima erke-

ğin gücünü, yaşam enerjisini ve ruh imajını simgeler. Jung "anima-imgesinin ge-

nellikle kadınlara yansıtıldığına işaret ederek, anima'ya erkek psişesinde dişil 

bir ad verir ve kadın psişesinde bu arketip animus olarak adlandırılır” (Guerin, 

1992:169). Anima ve animusun bilinçli yaşam içinde bütünleştirilmesi – yani bu 

iki arketipin bütünleştirilmesi olası yönleri –erkekler ve kadınlar arasında yeni 

bir tür ilişki olanağını ortaya çıkarır (Fordham, 1997:149).  

Öyküde Bayan Johnson bir kızgınlık anında vücudundaki kusuru Bay Ar-

mitage’e söylemeyi başarır ve onu kandırmaktan kurtulur. Oysa Bay Armitage, 

Bayan Johnson’n havuz kenarında güneşlendiği sırada kendisini gizlice seyre-

den Bay Smith’den gerçeği öğrenmiş ve buna hiç aldırmamıştır. Bayan Johnson’a 
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olan sevgisi her şeyin üzerindedir. Nitekim her ikisi de kusurludur ve birisinin 

körlüğü ötekisinin vücudundaki damgayı kapatmıştır. Bu durum anima ve ani-

mus arketipi ile örneklendirilebilir. Bay Armitage öyküde saygılı, monoton, aklı 

başında, hayvansı bir öfkeye sahip, gururlu, yaşlı ve yüzlerce güçlüğün üstesin-

den gelmiş ve ustalaşmış gibi sıfatlarla tanımlanır. Bayan Johnson ise sezgisel, 

cazibeli, mantıklı, gizemli, mücadeleci, güçlü ve tartışmacı gibi sıfatlarla tanım-

lanır. 

Nitekim mit eleştirisinde Jung’a göre anima sezgisel bir genç kız ya da cadı 

ya da toprak ana imgesiyle kişileştirilebilir. Anima imgesi derin bir duygusal-

lıkla ve yaşamın gücüyle eş anlamlıdır. Animus, yaşlı bilge adam, büyücü kadın, 

ya da çoğunlukla mantıklı olmaya eğilimli, gerçekçi ve hatta tartışmacı erkek 

grubu olarak kişileştirilebilir. Anima ve animus bir aşk arketipidir. Eski bir Yu-

nan mitolojisine göre insanın, diğer yarısını ararken aslında karşı cinste buldu-

ğunu sandığı şey, kendilerinin anima ya da animus arketipini dolduran bir kişi-

liktir (Fordham, 1997:149). Nitekim Bay Armitage gerçekte ne kadar iyi anlaş-

tıklarının farkındadır ve bunu kendisinin havuza düştüğünün ertesinde ona yar-

dıma yetişememesinden kaynaklanan bir pişmanlık anında evden ayrılmak is-

teyen Bayan Johnson’a da itiraf eder. Bay Armitage Bayan Johnson ile birbirle-

rini tamamladıklarını düşünmektedir. Bu onların anima ve animusunun uyumu-

dur aslında: “Burayı terk etmiyorsun. Biz iyi geçiniyoruz. Beni dinle ve kendine 

bu kadar haksızlık etme” (Byatt, 1998: 228). Nihayet birbirlerine aşklarını itiraf 

etmişlerdir. Bay Armitage ona “sen benim gözlerimsin” (Byatt, 1998:262) der 

ve Bayan Johnson ile ilgili hiçbir şeyden rahatsız olmadığını şu sözlerle belirtir: 

“Hep biliyordum. En başından beri seninle ilgili her şeyi biliyordum” (Byatt, 

1998: 262). Ayrıca, Bay Smith’in açgözlülüğünü bile Bayan Johnson’ın kendisine 

olan aşkını onun vasıtasıyla öğrendiği için yüklü bir çekle ödüllendirmekten ka-

çınmaz. Daha da ilerisi Bayan Johnson’ı ona borçlu olduğunu düşünür. Bu du-

rumda öyküde bir aşk ilişkisi anlatıldığı düşünülürse Bay Armitage ve Bayan 

Johnson’ın anima ve animuslarının birbirleriyle örtüştüğü söylenilebilir.  

Bunlara ilaveten mitoloji bağlamında arketip imgelerine örnek olarak su 

ve güneş arketipi de öykü de yer almaktadır. Bayan Johnson’ın sırrı suda ifşa 

olmuştur. Nitekim havuzda yüzerken ve sonrasında güneşlenirken onu çıplak 

hali ile gören Bay Smith bu gerçeği Bay Armitage’e söyleyerek farkında olmadan 

Bayan Johnson’ın bütün yaşamının gidişatının olumlu anlamda değişmesine ne-

den olur. Jungcu arketip imgelerinden olan su mitolojide yaratılışın gizemi; do-

ğum-ölüm-diriliş; arınma ve kurtuluş, doğurganlık ve büyüme anlamları taşır ve 

aynı zamanda bilinçdışının da en yaygın sembolüdür (Guerin, 1992:149-150). 
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Öte yandan güneş imgesi ise yaratıcı enerji, doğadaki düzen, zamanın ve yaşa-

mın geçişi, yeniden doğuş, aydınlanma gibi anlamlar içermektedir. Bayan John-

son’ın lekesini yüzerken ve güneşlenirken gören Bay Smith bunu Bay Armi-

tage’e söylediğinde Bay Armitage tanımak istediği ve âşık olduğu Bayan Johnson 

hakkında daha çok bilgi edinir ve bir açıdan her ikisi de birbirlerinin kusurları 

ile eş değer hale gelirler. Birbirlerinin aşağılanan taraflarını görürken Bay Armi-

tage bir bilgelikle olanlara yaklaşır ve onun sevgisi her ikisini de iyileştirir. Öy-

künün sonunda çiftin İtalya’da yaşamaya başladıkları ve birbirini tamamlayan 

bir çift olarak sergilendikleri göze çarpar. 

 

3. Sonuç 

Jung, miti, bilinçdışından kaynağını alan ve rüyalarda görünürleşen birta-

kım psikolojik enerji kalıplarının öykü veya anlatı aktarımlarında kullanılması 

olarak değerlendirirken mitin durumları, simgeleri ve arketipleri kapsadığın-

dan söz eder. Jung’a göre insan ruhundaki imgeler mitleri ortaya çıkarmış olup 

bunların içinde özel bir ilksel imgeler grubu vardır. Bunlar, kişinin ruhsal serü-

venine eşlik eder ve erişkin insan yaşamının merkezini oluştururlar. Ayrıca bu 

imgeler ‘arketipsel dönüşüm’ adı altında ‘bireyleşme süreci’ ya da kişiliğin bü-

tünleşmesi olarak adlandırılan deneyime katılır (Guerin, 1992:168-169). 

Sonuç olarak Jung’a göre; “arketipler, bir bütün olarak ele alındığında, in-

san ruhunun gizil güçlerinin toplamını canlandırırlar: Tanrı, insan ve kozmos 

arasındaki derin ilişkiler bakımından atalardan kalma bilgi hazinesidirler” 

(Jung, 1997a:52). Bu bilgi hazinesi, evrendeki canlıları sanıldığından daha çok 

birbirine yakınlaştırır. Jung’un ortak bilinç dışı diye tanımladığı bu bilgi hazinesi 

arketiplerin bilinç öncesine ait kavrama biçimleri ve ilksel imge örnekleri olarak 

bulunduğu yerdir. Mit eleştirisine Jungcu bakış açısı ile değindiğimiz Pritchett’in 

Kör Aşk adlı öyküsünde bireyleşme sürecinin içerikleri olan persona, gölge ve 

anima -animus arketiplerinin ve sahtekâr, güneş, su gibi arketipsel imgelerin 

öyküdeki derin anlamı ortaya çıkardığı görülmektedir. 

Nitekim bir tanıma süreci olan ve kişinin, başka türler içinde, kendi beni-

nin farkında olması gerçeğine dayanan bu süreç psikolojik olgunlaşmayı bera-

berinde olası kılar. Kişinin dengeli bir insan olabilmesi için kendini iyi tanıması 

gerekir. Jung’un bireyleşme (individuation) kuramını gölge, persona, anima ve 

animus gibi arketiplere dayanarak geliştirdiği açıklanmıştır. Bu bağlamda ince-

lenen öykünün Bayan Johnson ve Bay Armitage’in bireyleşme süreçlerinin psi-

kolojik olgunlaşmalarını ortaya çıkaracak şekilde persona (kişilik), gölge ve 
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anima-animus gibi Jung’cu arketipleri ve sahtekâr, su, güneş gibi değişik imge-

leri barındırdığı bir gerçektir. Bu durum, mit eleştirisi açısından öyküye evren-

sel bir değer katmakta ve yüzeysellikten soyutlamaktadır. Bu bağlamda Pritc-

hett’in Kör Aşk adlı öyküsünün mit eleştirisi bağlamında Jungcu bakış açısından 

incelendiğinde çok katmanlı, derin ve evrensel anlamlar içerdiğini, ortak bilinç-

dışının içeriklerine sahip olduğunu ve edebiyata önemli bir katkı sağladığını 

ileri sürmek doğru bir yaklaşımdır.  
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Öz 

Psikocoğrafya, bireylerin zihinlerinde oluşturdukları bilişsel haritalarla şehirlere 

içkin olmalarının yolunu açar. Türk Sineması’nda İstanbul şehrini izleyici çok kez gör-

müş ve şehrin sokaklarında iz sürmüştür. İzleyici, bazen şehrin bilinmeyen caddelerini 

arşınlayan bir gözetlemeci, bazen şehre tepeden bakan bir panoptik göz, bazen de ka-

rakterin bakış açısından alanları alımlayan olmuştur. Türk Sineması’nın başlangıcından 

bugüne dek yüzlerce filmde izleyici karşısına çıkan İstanbul, psikocoğrafyanın getirdiği 

bakış açısıyla şehre içkinliğin anlamlandırılmasını farklı bir perspektifle sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, 1990’lı yılların ortalarından itibaren Türk Sineması’nda izleyici karşısına 

çıkmış filmlerde, İstanbul şehrine Beyoğlu’ndan psikocoğrafi perspektiften kadın karak-

terler aracılığıyla bakılmaya çalışılmıştır. Kadın karakterlerin psikocoğrafyasında Be-

yoğlu, onların temsillerinin feminist perspektifle sorgulanmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu sorgulama, kadın karakterlerin bakış açısıyla, şehir ile kadınlar arasındaki ilişkiyi 

düşündürmekte ve şehrin, eril söylemlerle yapılanmasını ön plana çıkarmaktadır. Pa-

noptikon kavramının ortaya koyduğu gözetleme edimi ise, çalışmadaki sorgulamalarla 

birlikte eril söylemin, kadın karakterler üzerindeki tahakkümünü görünür hale getir-

mektedir.  

Anahtar Kelimeler: Psikocoğrafya, panoptikon, Türk Sineması, kadın karakter-

ler, Beyoğlu.  

 

Psychogeography And Turkish Cinema: Female Characters At Beyoğlu 

 

Abstract 

Psychogeography begins their immanence to cities with their schoolbooks. The 

city of Istanbul has been acknowledged numerous times in Turkish cinema, and its stre-

ets have indeed been traced. The spectator is a watcher who witnesses its constantly 
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changing streets; life is a panoptic looking down; vital is also observing eye spaces from 

the perspective of the character. Presenting a screening of Turkish Cinema with a view 

of Istanbul that is not included in the film being screened, but is exhibited in a separate 

screening. The purpose of this study is to examine Istanbul from a psychogeographic 

perspective through the lens of female characters in films that have been featured in 

Turkish Cinema from the mid-1990s. Beyolu's psychogeography of female characters 

enables a feminist examination of their representations. This interrogation forces one 

to consider the relationship between the city and women through the eyes of the female 

characters and emphasizes the city's structure through masculine discourses. The act of 

surveillance shown by the panopticon notion, combined with the interrogations con-

ducted in the study, reveals the masculine discourse's dominance over the female cha-

racters. 

Keywords: Psychogeography, panopticon, Turkish Cinema, female characters, 

Beyoğlu.  

 

1.Psikocoğrafya Neyi İmler?  

Psikocoğrafya teriminin kökeni, 1950’lerin Paris’inde sitüasyonist enter-

nasyonellerin öncüsü letrist gruba dayandığı söylenmektedir. Guy Debord, kent 

hayatını önce estetik sonra politik amaçlarla dönüştürmek için psikocoğrafya-

dan yararlanmak istemiştir. Ona göre, bilinçli ya da bilinçsiz olarak örgütlenmiş 

coğrafi çevrenin, bireylerin davranışları ya da duyguları üzerindeki özgül etki-

lerinin işleyişi psikocoğrafyayla tanımlanmaktadır. Ayrıca, kentsel alanın dav-

ranışsal etkilerini keşfetmenin yolu olarak anlamlandırılır. 

Yürüyerek kentle ilişki kurma, Merlin Covery’e göre, eğlenceli bir provo-

kasyon ve hile anlayışını sergilemektedir. Bireyi çevreleyen sıkıcı rutinlerden 

kurtulabilmenin yolunu açan psikocoğrafya, şehri gizemli bir yerleşim olarak 

algılarken, gündelik yaşamın içinde her zaman varolan doğayı da göstermekte-

dir. Daniel Defoe, Thomas de Quincey, Robert Louis Stevenson, Arthur Machen 

gibi yazarlar Londra’yı suç, sefalet ve ölüm mekânı olarak şehri betimlemişler-

dir. Defoe’nun ilk psikocoğrafik rapor örneği, Veba Yılı Günlüğü (1772) olarak 

belirtilmektedir. Bu eserde Londra, şehrin gotik sembollerinin temelini oluştu-

ran detaylı planlarla anlatılmıştır. Şehirdeki, gizemlilik, bilinmeyenin bilgisi gibi 

konular, psikocoğrafik anlamda değer taşımaktadır. Keza, Stevenson’un Jekyll, 

Hyde’ı, baş kahramanın, psikocoğrafik ikilemlerini yansıtacak şekilde şehrin bö-

lünmelerini (zengin/ yoksul, ahlaklı/ ahlaksız) betimler. Covery, flaneur’lerin 

de avare gezenler olarak, şehri kayıt altına aldıklarını hatırlatır. Paris’i arşınla-
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yan flaneurler, nostaljik figürler olarak kabul edilmektedir. Michel de Cer-

teau’nun Gündelik Hayatın Keşfi’nde (1980) gezginin gözlemci tavrı detaylı şe-

kilde anlatılır. Keza, Patrick Keiller’in Londra (1994) ve Robinson Uzayda 

(1997) filmleri de psikocoğrafya tarihinin arkasından giden bir kahramanı 

anımsatmaktadır (Covery, 2011: 7- 24).  

Flaneurlerle sık sık karşılaştırılan deriveler de psikocoğrafyayla ilişkilen-

dirilen başka gezginlerdir. Başkadan kasıt, gezgin kavramına yükledikleri an-

lamdır. Flaneurler gibi avare dolaşmayan deriveler, ‘değişken ortamlara daya-

nan geçici yolculuğun önemi’ olarak Debord tarafından tanımlanmıştır. Dolayı-

sıyla derive, şehirde yeniden keşfe çıkmak için stratejik bir yöntem olarak görü-

lür (Covery, 2011: 81- 82). De Certeau, psikocoğrafyanın rolünü önemsediğini 

söyler ve şehrin unutulan, göz ardı edilen köşelerini öven ve yeniden ortaya çı-

karanların, teorisyenlerin değil, romancılar, şairlerin ve film yapımcılarının ol-

duğunu belirtir (Covery, 2011: 92). Psikocoğrafyacılar, şehri bilinçli gezerken, 

diğer taraftan zihninde karşılaştığı ikilikleri düşünerek provoke edebilenlerdir 

de. Bu bağlamda, psikocoğrafik bakışı benimsemiş yazarlar, düşünürler, yapım-

cılar, yönetmenler şehirleri sundukları eserlerinde, şehre dair bilinmeyeni gös-

terenler oldukları kadar şehre dair sorulması gereken soruları da sorduranlar 

olmaktadırlar. Kadın karakterlerin filmlerde şehri algılamasında ve şehirdeki 

sunumlarında toplumsal cinsiyetle bağlantılı kavram ve olgulara nasıl bakıldığı, 

bu kavram ve olgulara hangi yaklaşım bağlamında yaklaşıldığı da önemli. Bu ne-

denle, kentlerin yapılarının ve mekânsal düzenlerinin toplumsal cinsiyete da-

yalı olmasını ileri süren iddialardan biri, üretim, tüketim ve toplumsal yeniden 

üretimin farklı işlevlerinin (suni) ayrışması olduğu belirtilmektedir (Jarvis, 

Kanto, Cloke, 2012: 35). Bu minvalde, psikocoğrafyaları şekillendiren toplumsal 

düzenin temeli, erk temeline dayandığı için kamusal alan/ özel alan ayrımında 

kadınların ve erkeklerin konumlandırılmasını ve bu alanlardaki deneyimlerinin 

anlaşılmasını sorgulamaya tabi tutmak gerekliliği öne çıkmaktadır. Filmler, bu 

bağlamda psikocoğrafik işaretlerin iz sürülmesine yardımcı olan en önemli 

araçlardan biridir.  

 

2.Panoptikon Ne Der? 

Aralık 1786’da Jeremy Bentham Rusya’dayken gözetim-evi olarak adlan-

dırılan, yeni tasarlanmış bir bina modelinin planı ve kullanılmasıyla ilgili bir çok 

mektup yazar ve bu mektuplar, görsel çizimleriyle birlikte 1791’de Dublin ve 

Londra’da basılır (Akt. Çoban ve Özarslan, 2016: 79- 80). Bir yapı tasarımı ilkesi 
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olan panoptikon hakkında Bentham şöyle açıklama yapar: ‘’Gözetim altında tu-

tulacak her tür insanın bulunduğu her türlü kurum ve özellikle de cezaevlerine, 

hapishanelere, ticarethanelere, ıslahevlerine, yoksullar evine, karantina istas-

yonlarına, fabrikalara, hastanelere, akıl hastanelerine ve okullara uygulanabilen 

yeni bir yapı ilkesi tasarımı.’’ (Akt. Çoban ve Özarslan, 2016: 9). Foucault iktidar, 

özünde ‘’yapmamalısın’’ diyen kimsedir, der (Foucault, 2016: 141). Bentham’ın 

tasarımında da iktidar, koyduğu kurallar çerçevesinde bireylerin bu kurallara 

uymasını sağlayacak denetim mekanizmasıyla, onların gözetimi sağlamakta ve 

kurallara uymayanı tespit edebilmektedir. Zygmunt Bauman ve David Lyon’a 

göre, panoptikon tasarımını özümsemiş kurumlarda, yönetilenler, kendilerini 

ifade ederken yönetenlerin istediklerini yapmaktadırlar. Bauman ve Lyon, diğer 

taraftan cesur, yeni akışkan modern dünyada çalışanların kendi kişisel panopti-

konlarını kendi bedenleri üzerinde büyütmek ve taşımak zorunluluğunu, sal-

yangozların evlerini sırtlarında taşımalarına benzetmiştir (Bauman, Lyon, 

2016: 71- 73). Günümüzün dijital dünyası, insanlığı bireyleştiren bir sosyo-kül-

türel yapılanma üzerinden yürümektedir. Bireyleşen toplumlarda, denetim ve 

gözetim mekanizmaları da dijitalleşmiş ve bu denetimi birey, dijital platform-

larda dönüştürebilme gücüne sahip olagelmiştir. Ancak, yine de denetimi elinde 

tutan, hiyerarşik olarak en üstte bulunan güçler, Althusseryen açıdan bakıldı-

ğında yine gözetimi devam ettirmektedir. Bu noktada da erkek tahakkümünün 

söylemleri oldukça şiddetli biçimde hissedilmektedir.  

Eric Dacheux, Kamusal Alan (2008) eserinde, Hannah Arendt’in kamusal 

alanın müşterek bir alan olduğunu belirtmesi ve bir diyalog nesnesi yarattığı 

düşüncesi üzerine, herkesin zorunlu olarak birbirine bağlı olmayan ve farklılaş-

mış uzaysallaşma ve zamanlama rejimlerine yanıt veren dünyalara ait olduğunu 

vurgular (Dacheux, 2012: 84). Bu düşüncenin somut örneğini, kadınların ve er-

keklerin eşit şekilde var olabildiği, toplumsal cinsiyet kategorilerinin ataerkil 

felsefeyle üretilmediği alanlarda bulabiliriz.  

 

3.Kadın Karakterlerin Panoptik Evrenlerdeki Psikocoğrafyalarına 

Dair 

Pandora’nın Kutusu’nda (Yeşim Ustaoğlu, 2008), Ağır Roman’da (Mustafa 

Altıoklar, 1997), Eşkıya’da (Yavuz Turgul, 1996), Anlat İstanbul’da, Şimdiki Za-

man’da (Belmin Söylemez), Çoğunluk’da (Seren Yüce), Toz Bezi’nde (Ahu Öz-

türk), Gece Melek ve Bizim Çocuklar’da (Atıf Yılmaz, 1994), Issız Adam’da (Ça-

ğan Irmak), Kaç Para Kaç’da (Reha Erdem), Uzak İhtimal’de (Mahmut Fazıl Coş-
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kun), Duvara Karşı’da (Fatih Akın), Gönül Yarası’nda (Yavuz Turgul), Korkuyo-

rum Anne’de (Reha Erdem), Hayat Var’da (Reha Erdem), Gemide’de (Serdar 

Akar), Laleli’de Bir Azize’de (Kudret Sabancı), Her Şey Çok Güzel Olacak’ta 

(Ömer Vargı), Amerikalı’da (Şerif Gören), Aşk Tesadüfleri Sever’de (Ömer Faruk 

Sorak), İncir Reçeli’nde (Aytaç Ağırlar, 2011), İstanbul Kırmızısı’nda (Ferzan 

Özpetek), Çekmeköy Underground’da (Aysim Türkmen) filmlerindeki kadın ka-

rakterlerin psikocoğrafi bağlamda şehre bakışları, hem şehri anlamlandırmanın 

perdesini aralar, hem de şehri deneyimleyen kadın karakterlerin içsel dünyala-

rına yolculuğu olanaklı hale getirir. Bu çalışmada, bu filmlerden bazıları incele-

nerek psikocoğrafya ile kadın karakterler arasındaki ilişkinin anlamlandırılma-

sını sağlarken kadın karakterlerin şehirdeki temsilinde, erkek egemen bakış açı-

sının varlığını görünür kılmaktadır.  

 

3.1.Eşkıya’nın Kadınlarının Psikocoğrafyaları 

Eşkıya filmindeki Keje ve Emel karakterleri, erkek tahakkümünün altında 

ezilen, hayatını idame ettirmeye çalışan karakterlerdir. Keje, aşkı uğruna 30 

sene susmuş, sessizliğiyle hayata karşı duruşunu gösteren, mağdun bir karak-

terdir. Sevdiği adam Baran ile aşk yaşayamayınca, onun en yakın arkadaşı Berfo 

tarafından kaçırılarak zorla evlenme dayatılan Keje, istemediği evlilik içinde 

şiddetin tüm varyasyonlarına karşı sessizlikle cevap verecek kadar güçlüdür de. 

Onun piskocoğrafyasının odağında evi vardır. Urfa’dan sonra İstanbul’a göçen 

Keje, sessizlikle yaşamını evin içinde geçirmektedir. Berfo onun konuşması için 

yıllarca yapmadığını bırakmamış hatta şiddetin en ağır biçimlerini Keje üze-

rinde denemiştir. Panoptik bir mekanizmanın içine hapsolan Keje, ataerkil bas-

kının şiddetini yıllar içinde o kadar duyumsamıştır ki yaşlılığında artık hiçbir 

şey hissedemez hale gelmiştir. Büyük bir evin içinde, yalnızlığıyla, aşkına duy-

duğu özlemle, yaşantıladığı acımasızlıklarla adeta kendini eve hapsetmiştir. 

Onun psicoğrafyasında, aşkına duyduğu özlemde gizli olan gençlik hatıraları 

yatmaktadır. Baran ile karşılaştığı an, aşkı hissettiği durunlar, zamanlar Keje’nin 

bilişsel haritasındaki izleklerdir.  

Emel karakteri ise, Baran’a İstanbul’da yardım eden Cumali’nin sevgilisi-

dir. Beyoğlu’nun arka sokaklarında yaşayan Emel, toplumsal düzenin isteme-

diği, sevmediği bir kadın karakterdir. Özgürce yaşayan, insanların dediklerini 

umursamayan, münferit karakter yapısıyla kurallar dizgesini karşı koyan Emel, 

Cumali ile yaşadığı ilişkiyi de önemsememektedir. Keza, başka bir adamla ya-

kınlaşırken Cumali tarafından basılan Emel, bir aşk cinayetinin ortasına kalacak 

kadar da cezalandırılan ‘’femme fatale’’dir. Kara film janrında karşımıza çıkan, 
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arzu nesnesi, çekici, vamp kadın karakterin sadece erkek egemen hazla bir 

nesne olarak algılanması hissiyatını hatırlatan Emel, etrafında dönen illegal iş-

lerin de ortasında kalan tehlikeli olan kadındır. O kadar tehlikelidir ki onun ya-

kınındaki insanların başına gelen felaketlerin de sebebi o olmaktadır. Çünkü 

Emel, özgür bir kadın olarak yaşamanın cezasını toplumsal düzen kuralları ta-

rafından çeken olmalıdır ki ‘’kötü kadın’’lar sosyal düzenin içinde barınmasın-

lar. Beyoğlu’nun arka sokakları Emel’in psikocoğrafyasını şekillendirir. Onun 

Baran ile olan sahnelerinde hareketli kamerayla Tarlabaşı’nın ara sokaklarına 

girilir. Bazı mahalleler vardır ki o mahalleler şehrin ‘’tehlike arz eden’’ lokasyon-

larıdır. Tarlabaşı’nın tehlike arz eden durumu, ‘’dikkat girilmez’’ yazısı şeklinde, 

şehirde yaşayan insanların zihinlerine kazılmıştır. İllegal olayların merkezi ko-

numunda olan Tarlabaşı, bir taraftan da şehrin merkezinde şehre ait tarihi alt 

yapıya en önemli sahipliklerden birini yapan Beyoğlu’nun odağında bir mahal-

ledir. İstanbul’u iyi tanıyan insanların girmeye cesaret edemediği bu mahalle, 

Mikhail Bakhtin’in karnavaleskini hatırlatır. İyi, kötü, çirkin, güzel, gerçek, sanal, 

hakiki olan, hakiki olmayan ve daha birçok zıtlık bu mahallede varolur. Bir ta-

raftan tehlikeli, diğer taraftan merak edilendir. Her ne kadar bu mahallede asa-

yiş, mahalleli tarafından sağlanıyor görünse de kolluk kuvvetlerinin güvenliği 

sağlayabilmek adına girdiği bir mahalledir de. İktidar mekanizmaları, istediği 

zaman, istediği yerde gözetlemeciliğini yapar ve denetimi sağlar düşüncesinin 

somut örneklerindendir Tarlabaşı. Orada yaşayan ve o mahalleye içkin mahal-

leli de bir heterotopyanın içinde kader birliği yapmışçasına birbirini tanır, ancak 

tam anlamıyla birbirine güvenemez. Bu mahallede yaşayan çoğu insanın illegal 

işlerle uğraştığı sosyal düzende bilinir ama zaman zaman sesli ifade edilmez, 

keza filmde de izleyici bu gerçeklikle (bu gerçekliği bilen izleyici) tekrar karşı-

laşır. Bilmeyen izleyici ise, Tarlabaşı heterotopyasına Eşkıya ile giriş yapar, an-

cak zaten bir filmle giriş yapabilecektir buraya. Emel gibi tehlikeli bir kadın an-

cak böyle tehlikeli bir mahallede yaşayabilir, düşüncesi belirir. Emel için bir 

adam başka bir adamı öldürmüştür. Ambulans, polis bu tehlikeli alana gelene 

kadar kimin hayatta kalacağı belirsizdir. Bu duruma yol açan Emel’in ruhunda 

ve zihninde Tarlabaşı’nın ona yaşattıkları, onun Tarlabaşı’na yaşattıkları vardır. 

Var olan toplumsal kurallara meydan okuyan Emel, hayatı bu mahalleden keş-

fedendir. Onun keşfettiği kendine dairdir. Bu mahalleyi bilmeyen izleyici de Be-

yoğlu’nun gezilemeyen bu mahallesinde karakterden farklı bir psikocoğrafik 

deneyim yaşamaktadır. Girilemeyen, girmekten çekilen bir alanın anlamlan-

dırma deneyimi sinemada gerçekleştirilmektedir. Filmin kapanışında, Baran’ı, 



PSİKOCOĞRAFYA VE TÜRK SİNEMASI: KADIN KARAKTERLER BEYOĞLU’NDA 

 

49 

Tarlabaşı’nın bir binasının terasında yakalayan polis karakteri de kendi ‘’ku-

rallı’’ hayatından alışageldiği mekânların, alanların, zamanların izinden, başka 

mekâna, alana, zamana girdiğini fark etmekte ve heterotopyanın kapısını Baran 

ile karşılaştığı anda aralamaktadır. 

Hollywood anlatılarının temelinde yer alan kodlarla tehlikeli olan bazı leit 

motivlerle sık sık tekrarlanarak pekiştirilir. Eşkıya, bağımsız sinemanın içinde 

yer alan klasik anlatı sineması uylaşımlarını kullanan bir filmdir. Bu bağlamda 

da bazı ataerkil söylemlerin filmin içine sızmış olması ve kadın karakterlerin 

psikocoğrafyalarındaki sıkışmışlığın nedeni de bu erkek tahakkümüdür. Onlar 

şehri gezmek bir yana dursun, hayatını algılamaya dahi kadınlıklarıyla ket vu-

rulanlardır. Şiddet gören, yaşamı idame ettirmeye çalışırken önlerine setler çe-

kilen bu kadınların şehre ait izlekleri siliktir, hatta Keje bağlamında şehir 

Keje’nin zihninde yoktur. Ancak, izleyici açısından Beyoğlu’nun arka sokakları-

nın haritası bu filmle çıkarılabilir ve izi sürülebilir, bu da gözetim ve denetim 

mekanizmalarının kadınlar üzerinde yaşattığı baskıyla gerçekleşebilir.  

 

3.2.Pandoranın Kutusu’ndan Şehri Gözetlemek 

Pandoranın Kutusu filminde üç kadın karakter vardır. Anne karakteri 

Nusret, kızları Nesrin ve Güzin. Nusret alzheimer hastalığına yakalanınca kendi 

içinde bağları kopmuş aile tekrar bir araya gelir ve Nusret’i gözetmeye başlarlar. 

Her üç kadının İstanbul’u farklıdır. Nusret, Karadeniz’de bir köyde yaşarken 

hastalığı nedeniyle çocukları tarafından İstanbul’a getirilir. Zaten Nusret’in bi-

linci sağlıklı olmadığı için onun zihninde yapılanan bir bilişsel haritadan da söz 

edilememektedir. Nesrin, eşi ve çocuğuyla birlikte bir sitede yaşamaktadır. 

1980’lerde yaygınlaşmaya başlayan site tipi yerleşim şekli, birçok ailenin gü-

venliklerini sağlamak için yerleştiği alanlardır. Sitede birçok apartman vardır ve 

kapının girişinde güvenlikler olduğu için müstakil evlere göre daha güvenlikli 

hissedilirler. Nesrin, kontrolcü yapısı ve ailenin düzenini sağlayıcı bir kadın ola-

rak sitede hayatını idame ettiriyor olması anlaşılır bir durum olarak algılanabi-

lir. Güzin ise tek başına yaşayan, kamusal alanda güçlü bir kadın olarak var ol-

maktadır. Cihangir’de yaşayan Güzin ise, özel alanıyla boğuşarak hayatını an-

lamlandırmaktadır. Nusret önce Nesrin’in evinde kalmaya başlar. Site her ne ka-

dar güvenlikli olsa da zihni sağlıksız olan Nusret’in evden kaçarak gitmesi kaçı-

nılmazdır. Girişinde güvenliği olan siteler dahi aslında güvenliksizdir. Panopti-

kon tasarımında, bireylerin denetlenmesi mantığı hakimdir, yüzyıllar geçtikçe 

bireyler bir denetime gerek kalmadan kendi kendilerini denetleyecek otokont-
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rol sistemlerini geliştirmişlerdir. Sitelerin yapılanması, insanlığın kendini or-

tada herhangi bir güvenliksiz durum yokken denetlettirmesinin gerektirmiştir. 

Nesrin bu bağlamda, sitede yaşayan olarak şehri algılamaktan uzak, çerçevelen-

miş bir distopyada yaşar gibidir. Ancak, gezmek istediğinde veya annesini dok-

tora götürürken, kardeşine gittiğinde İstanbul’u deneyimlemektedir. Nesrin, pe-

riferinin dışında kalmıştır. Bu nedenle de sadece İstanbul’u deneyimlemek, 

şehri algılamak bir yana dursun, kendi hayatını dahi çerçevelenmiş bir distop-

yada nasıl yaşamaktadır, sorgulamasını gündeme getirir. İstanbul, Nesrin’in psi-

kocoğrafyasında, sınırları çizilmiş, uzun kulelerin etrafında şekillenen, şehrin 

tarihinden, kültüründen uzak bir şehirdir. Şehrin hafızasına dair gerçeklikler 

Nesrin’de yoktur. Güzin tek başınalığın verdiği münferit duruşla, kamusal ala-

nıyla, özel alanı arasında kendi kurallarını ortaya koymaya çalışan, dik durma 

çabası içinde kafası birçok şeyle karışmış, metropol kadınıdır. 2000’lerin kamu-

sal alanda çalışan, tek başına yaşayan, şehri ve hayatı kendi bakış açısıyla kav-

ramaya çalışan şehirli kadının simgesidir Güzin. Sevgilisiyle buluştuğunda, ken-

dini üzgün hissettiğinde, annesini aramaya çıktığında onun İstanbul’u izleyici 

gözünden farklı görünür. Nusret, Güzin’de kaldığı bir gün kaybolduğunda, Güzin 

telaşla sokağa çıkar ve Cihangir’in adı sanı meşhur yokuşlarından biri olan Ci-

hangir Yokuşu’ndan sokağa bakarken izleyici, deniz manzarasıyla birlikte Top-

kapı Sarayı ile göz göze gelir. O sokak, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’nde bu-

lunan, Samanyolu Sokak’taki manzarasıyla ziyaretçilerine uhrevi anlar yaşatan 

Cihangir Camii’nin bulunduğu sokaktır ve Güzin, Nusret’i camiinin içinde bulu-

nan banklardan birinde otururken bulur. Güzin’in İstanbul’u koşturmanın 

içinde aşka karışmış, hüzne karışmış, gerçekliğe karışmış ama kendinden kaçan 

bir İstanbul’dur. Keza, Güzin her ne kadar tek başına hayatı yaşayan bir kadın 

olsa da ailesiyle ilgili güç durumlarda, Nesrin kadar başarılı değildir. Nesrin, özel 

alanın kadına atfettiği tüm kodları pekiştirmiş ve başarıyla tüm kodları oynayan 

bir kadın karakterdir. Güzin, İstanbul’un en özel, tarihi lokasyonlarından bi-

rinde oturan, entelektüel bir kadın olarak şehre daha içkin olandır. Aile içindeki 

parçalanmışlıklarla yüzleşmeye geç kalan bu aile için şehrin bilişsel haritasını 

çıkarmadan önce çözmeleri gereken konuları vardır, bu nedenle sadece izleyici 

olarak İstanbul’un bazı sokaklarına anlık bakarak şehrin değişen ve dönüşen 

sosyo-kültürel yapısına dair fikir edinebiliriz. 

 

3.3.Ağır Roman’ın Tehlikeli Mahallerinde: Aşk, Hüzün, Ritim 

Ağır Roman’da, Anlat İstanbul’da, Şimdiki Zaman’da, Gece Melek ve Bizim 

Çocuklar’da, Issız Adam’da, Uzak İhtimal’de, Toz Bezi’ndeki kadın karakterler 
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İstanbul’un bazı semtlerinde, sokaklarında ya da tarihi mekânlarında temsil edi-

lirler.  

Ağır Roman’daki karakterler, Beyoğlu’nun girilmesi zor lokasyonlarından 

Dolapdere’de yaşarlar. Günümüzde Dolapdere’ye giriş mümkün olsa da filmin 

çekildiği dönemde, bu semtin ‘’tehlike’’ arz ettiği düşüncesi İstanbullulara ha-

kimdir. Karnavalın renklerini hatırlatan bu semt, toplumsal düzende ötekileşti-

rilen hayatını idame ettirmeye çalıştığı, illegal olayların yaşandığı, bir semt ola-

rak filmde de sunulmuştur. Kadın karakterler, Tina, Puma Zehra, Emine, Mal-

buşcu Tarlabaşı’ndan okurlar İstanbul’u. Aşkın, hüznün, karmaşanın, tehlikenin, 

tutkunun, güzelin, umudun, umutsuzluğun, illegalin semtidir Tarlabaşı. Bura-

dan başka bir yere gitmek, kadın karakterlerin hücrelerine kadar sinmiş hete-

rotopyalarından çıkmaları demektir. Onlar için ise, İstanbul’da, Tarlabaşı dışın-

daki her yer psikocoğrafyalarına sızmış kodlar dışında gibidir. Film mekânı olan 

Tarlabaşı, o kadar olağan ve izleyiciyi etkileme kaygısı olmadan sunulmuştur ki 

izleyici olarak karakterlerin içine girip semti dolaşmak istersiniz. İzleyicinin ba-

kış açısından da Tarlabaşı başka heterotopyaların mümkünlüğünü gösterirken 

zaman da bu semtte farklı akmaktadır. Tarlabaşı’nın ritimi, kadın karakterler 

için yüksektir. Hızla tüketilen aşklar, korkulu kavgaların eşiğinde duran kadın-

lar, özel alanın imlediği değerlerle yüklüdürler. İstanbul’da yaşayıpta, Tarla-

başı’na girmeye korkan izleyici kadın karakterlerin perspektifinden, onların 

baktığı psikocoğrafyadan İstanbul’a bakarlar. Orası, temiz olmakta zorlanan 

ama insanların samimiyetinin odakta olduğu ve belki de İstanbul gibi bir met-

ropolde karşılaşması mümkün olmayan ruhu temiz insanların da rastlanabile-

ceği bir yerdir. İktidar mekanizmasının baskısı Tarlabaşı’nda hissedilmez, 

çünkü Tarlabaşı kendi iktidarını kendi yaratmıştır. Yasa koyan da, ceza veren 

de, ödülü alan da orada yaşayanlardır. Kadınlarsa, o semtin tutkusuna, heyeca-

nına ve rengine yön verenlerdir.  

 

3.4.Gece Melek ve Bizim Çocuklar’ın Bohem Beyoğlu’su 

Gece Melek ve Bizim Çocuklar filminde ise, Beyoğlu adeta izleyicinin biliş-

sel haritasını oluşturur. 90’ların Beyoğlu’suna dair belge görüntüler, kaybolan 

izlerin anısını yaşamaya izin verir. Bazı mekânların atmosferi, bazı sokakların 

hatıraları, bazı binaların cephesi Beyoğlu’nu bilen, tanıyan izleyici açısından 

geçmişe dönüp bakma eylemini harekete geçirir. Melek, Serap, Aylin, Gülşen, Sa-

bahat karakterleriyle karşılaşır izleyici. En çok da Melek’in ve Serap’ın psiko-

coğrafyalarından Beyoğlu anlamlandırılmaya çalışılır. Melek de Serap da beden-

leri aracılığıyla hayatlarını idame ettirmek zorunda kalan kadınlardır. Gece geç 
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saatlerde, kimsenin onları korumadığı anlarda, Beyoğlu’nun ara sokaklarında 

tehlike içinde gezerler. Her türlü denetimin, gözetimin ve şiddetin baskısını his-

seden bu kadın karakterler, tam da tehlikenin odak noktasındadırlar. Onlar için 

Beyoğlu, bilinçli ya da bilinçsiz olarak gezdikleri, para kazanmaya çalıştıkları, 

belli lokasyonlarında nasıl davranacaklarını düşünüp ona göre hareket ettikleri 

bir yerdir. İki kadının da psikocoğrafyası, kadın izleyiciler açısından daha önce 

belki de hiç bakmadıkları yerden Beyoğlu’na bakmalarını sağlar. Herkesin Be-

yoğlu’su kendinedir bu şehirde. Üzerine tezler yazılmış, kitaplar yayınlanmış, 

tarihin, kültürün, gerçekliğin, kolektif hafızanın, belleğin odağı Beyoğlu, Gece 

Melek ve Bizim Çocuklar’da, gecenin ve tehlikenin içinden Beyoğlu’na bakmayı 

olanaklı kılar.  

 

3.5.Anlat İstanbul: Yüzyıllardır Neler Anlatır Bu Şehir Kadınlara 

Anlat İstanbul, İstanbul’un birçok köşesini gezip, izleyiciyi İstanbul’da 

seyri sefere çıkaran karakterlerin İstanbul’udur. Galata Köprüsü’nü, Topkapı 

Sarayı’nı, Haydarpaşa Garı’nı, Bozdoğan Kemeri’ni, Karaköy’ün Yüksek Kaldı-

rım’a çıkan caddesini, Haliç’i, Haliç’teki köprü altlarını, evsizlerin sık sık konak-

ladığı parkları, Karaköy’den bakışla ‘’Sade bir semtini sevmek bile bir ömre de-

ğer’’ (Yahya Kemal Beyatlı) dizeleriyle bakılan, Süleymaniye Camii’ni, Galata Ku-

lesi’ni, gece gezmelerinin uğrak adreslerinden Cankurtaran’ı, tarihe ve tarihin 

önemli şahıslarını misafir eden Pandelli Restoran’ı, Kadıköy Kız Lisesi’ni, Suriye 

Pasajı’nı, Atatürk Havalimanı’nı, masalsı bir anlatımla izler izleyici. Bu masal 

şehrinde kadınlar, erkek tahakkümü altında olanlardır. Beş farklı yönetmen, beş 

farklı hikayeyi iç içe geçirerek anlattığı İstanbul, İstanbul’u bilen, seven, aşık 

olan izleyicinin bilişsel haritasını tekrar cebinden çıkarıp baktığı, psikocoğraf-

yasının izinde anılarını tazelediği ve yeniden gözlemlediği bir şehir konumun-

dadır. Banu, Saliha, Şenay, İdil, Melek, Hürrem, erkek karakterlerin baskıladığı, 

hatta üzerlerinde şiddet uyguladıkları kadınlardır. Her biri farklı yerlerde yaşar 

İstanbul’u. Onların psikocoğrafyası, erkeklerin çizdiği sınırlarla belirlenmiştir. 

Nereye gidecekleri, ne yapacakları, nasıl para kazanacakları ve hatta nasıl bu 

şehirde nefes alacaklarının hesabı erkek karakterler tarafından kesilmektir. İs-

tanbul yine tehlikeli bir güzelliği çağrıştırır bu filmde de. İllegal işler yapanlar, 

sadece geceleri sokakları mesken edinenler, evinden dışarı adım atmakta zorla-

nan ötekiler, kimliğini saklayarak hayatını sürdürenler ve diğerleri… Hayat, öte-

kileştirilenler için zordur İstanbul’da. Ötekileştirilenlerin çoğu da kadın karak-

terlerdir. Onların zihnindeki İstanbul, güvenli değildir. Denetimin ve gözetimin 

en derinini hissederler, özel alanlarında, kamusal alanlarında.  
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3.6.Şimdiki Zaman’ın Fallarında Kadınlar Flaneuse 

Şimdiki Zaman, filminin odağında yer alan Mina karakteri, İstanbul’dan 

gitme hayalleri kuran, ama İstanbul’da da hayatını devam ettirebilmek adına tu-

tunmaya çalışan bir karakterdir. Bir kafede fal bakarak kadınların özel alanla-

rına dair tahminlerde bulunan Mina’nın tahminleri o kadar güçlüdür ki sonra ev 

toplantılarına, yemekli akşamlara çağrılmaya başlanır. Mina’yı Beyoğlu’nun ara 

sokaklarında, İstiklal Caddesi’nde yürürken, dolaşırken, düşünürken görürüz. 

Hatta, Mina’nın fal baktığı bazı anlarda İstiklal Caddesi’ni arkasına alır ve pen-

cere kenarında tahayyüllerini müşterileriyle paylaşır. İzleyici de o anlarda, pen-

cereden İstiklal’in karmaşık, koşturmalı ritmine de göz atar şekilde bulur ken-

dini. Beyoğlu’nun merkezi durumunda olan İstiklal Caddesi, mekânsal tarihinde 

birçok tarihi, kültürel, sosyolojik olaya ve duruma tanıklık etmiş bir kolektif ha-

fıza noktasıdır. Tarih içinde önemli düşünürlerin, yazarların, birçok sanat ala-

nında eser veren sanatçının yürüyerek zihnini doldurduğu veya boşalttığı bu 

cadde, kendi içinde hissettirdiği enerjisi ve atmosferiyle caddeye adım atana her 

insana, her zaman önemini ve değerini göstermektedir. Mina da bu cadde bo-

yunca ve caddenin ara sokakları boyunca yürüdüğü güzergâhlar da değişen ve 

dönüşen Beyoğlu’nun yüzünü izleyiciye gösterir. 1990’larda Beyoğlu’nda çeki-

len film anlatılarındaki Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, 2010’lu yıllarda daha da 

farklılaşmıştır. Edebi sohbetlerin yapıldığı sahaflar gitmiş, bazı tarihi yapıların 

çehresi farklılaşmış, bazı tarihi sinema salonlarının (Yeni Melek Sineması, Alka-

zar) yeri boş kalmıştır. Fal kafelerin açılmasıyla birlikte sayıları çoğalan mekân-

ların mimari tasarımlarındaki zevksizlik, Beyoğlu’nun tarihi belleğine gölge dü-

şürecek şekilde yer edinmeye başlamıştır. Mina gibi aynı kafede çalışmış olan 

yakın arkadaşı Fazilet de İstiklal’i düşünerek anlamak isteyen bir karakterdir. 

Onun da hayatla mücadelesi zorludur. Her iki karakter, bazen flaneuse gibi do-

laşırlarken ve hayata dair umutlarını karartmadan, karşılarına çıkan mekânlar-

daki erkek tahakkümüne karşı durmaya çalışırlar. Her iki karakterin flaneuse-

lüğü, kamusal alana erişimi engellenen veya engellenmeye çalışılan şehirde ya-

şayan izleyici kadınlar için, aynı zamanda küçük yerleşim yerlerinde yaşayan 

kadın izleyiciler içinde örnek bir rol model temsili sunmaktadır (Özdemir 2018: 

152). Filmin odağında yer alan Mina’nın psikocoğrafyasında, İstanbul, zorlu, ka-

labalık, mücadele isteyen, çok katmanlı bir şehirdir. Ulaşım araçlarıyla, bir yer-

den bir yere ulaşmak için kat edilen yollarla, plansız yapılaşmış bina çokluğuyla, 

yüzölçümüne düşen insan fazlalığıyla şehir adeta insanlar üzerindeki ezici bü-

yüklüğünü anlaşılır kılar.  
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3.7.Issız Adam’ın Yalnız Ada’sı 

Issız Adam’ın Ada’sı da İstanbul’da tek başına yaşayan, kendi başına ha-

yatını idame ettirmeye çalışan, kamusal alanda var olmaya çalışan bir kadın ka-

rakterdir. İzleyici Ada’yı sık sık Beyoğlu’nda görür. Dükkânı Çukucuma’dadır, 

gezdiği, dolaştığı, yürüdüğü sokaklar, caddeler Beyoğlu’nun tarihi dokusunu 

tekrar izleyiciye hatırlayan alanlardır. Asmalımescit’te, İstiklal Caddesi’nde, Çu-

kurcuma’da, Galatasaray’da Ada’nın psikocoğrafyasından Beyoğlu’na bakışla, 

İstanbul’u gezer izleyici. Michel Fugain’in Une belle histiroire’si ile aşkın adım-

larını sezen izleyici, Galatasaray’dan Çukurcuma’ya doğru gider. Ada’yı izleyen 

Alper, onun peşinden koşarken Galatasaray’ın yokuşlarında koşturur. Be-

yoğlu’nu bilen ve çok iyi tanıyan izleyici, yönetmenin müziği verdiği yoğun et-

kiyle bir başka bakar sokaklara, caddelere. Bilmeyen izleyici için ise, Be-

yoğlu’nun ara sokakları, arka sokaklarında aşkın izleri takip edilir. 1990’ların 

güven arz etmeyen Beyoğlu’su, 2000’li yılların Issız Adam’ında sanki daha gü-

venli bir alan sunar izleyiciye. Ada, kendine ait küçük dükkanında kostümler ya-

pan, kendi yarattığı dünyasında, tek başına yaşayan, metropol kadınıdır. Alper 

ise, üst gelir grubunun sık sık yemek yedikleri bir restaurantın hem şefi hem 

sahibidir, Alper bir iş verendir. Kendine ait disiplinli tavrı ve didaktikliğiyle, ka-

musal alanda ne kadar başarılı bir şef olduğunun altı film anlatısında çizilir. Ka-

musal alandaki başarılı olan erkek karakter, şehri de istediği gibi alımlayan bir 

karakterdir. Ada her ne kadar özgür ve tek başına yaşayan, çalışan bir karakter 

olsa da film anlatısı boyunca, özel alanındaki duygusal çekişmelerle kendini sor-

gulayan bir kadın karakter olarak izleyiciye sunulmaktadır. Film anlatısı, 

mekânları cinsiyetlendirilmiş olarak direkt sunmaz, ancak toplumsal düzende 

alışılagelmiş kadına ve erkeğe ait mekân kodlarını tekrar düşündürür. Böylece, 

kamusal alandaki erkeğin erki, özel alanla bağlantılı ilişkili biçimine de yansır. 

Bu ilişki biçimleri, karakterlerin şehri alımlama süreçlerine de etki etmektedir. 

Bu nedenle, Ada’nın, İstanbul’u Beyoğlu’ndan psikocoğrafi bağlamda anlamlan-

dırma şekli, toplumsal cinsiyet göstergelerini yeniden düşündürür izleyiciye. Bu 

konu, şehirlerin yapılarında ve mekânsal düzenlerinde toplumsal cinsiyete da-

yalı etkinliklerin erkeklere öncelikle atfedildiği düşüncesini hatırlatır. Üretimin, 

tüketimin, toplumsal yeniden üretimin farklı işlevlerinin ayrışmasında, idealleş-

tirilmiş ve tartışmalı bir çağdaş toplum modeli sorgulamalı hale gelmektedir 

(Cloke, Kanto, Jarvis, 2012: 35). 
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3.8.Bazı Aşklar Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Kadar 

Uzak İhtimal 

Uzak İhtimal’in Clara’sı da Beyoğlu’nu her gün arşınlayan kadın karakter-

lerdendir. Bir kilisede rahibe adayı olarak çalışan Katolik Clara ile müezzin 

Musa’nın bir türlü nihayete eremeyen aşkına tanık olur izleyici. Clara’nın girip 

çıktığı kiliseyi gizlice gözetleyen Musa’nın gözünden, Saint Peter ve Saint Paul 

kilisesine bakar izleyici. Bu kilise, Galata Kulesi’nden aşağı doğru inen yokuşlar-

dan birinin yolu üzerinde bulunur. Sağa doğru hafif kıvrılan yolda hemen kilise 

ile karşılaşılmaz. Ancak, sağa hafif hamle yaptığınızda kiliseyi görebilirsiniz. 

Keza, Karaköy’ün tarihi Bankalar Caddesi’nden Kamondo Merdivenleri’ni çıka-

rak yokuşu yürüyenler de kilise ile hemen karşı karşıya gelmez. Yokuş kıvrımını 

yaptığı noktada kilise, İstanbul’un ne kadar gizli kalmış hazinesi olduğu göste-

rircesine göz kırpar şehirdeki tarihi ibadet yerlerini bilmeyenlere. Bu hafif kıv-

rımlı yokuşun şaşırtıcı sürprizi nedeniyle, Musa bir apartmanın arkasında giz-

lenerek Clara’ya bakmaktadır. Bu kez izleyici, Bereketzade Mahallesi’nin nadide 

tarihi sokakları arasında Clara’nın bakış açısıyla Galata’da gezinirken onun psi-

kocoğrafyasından şehri anlamaya ve görmeye çalışır. İstanbul’u, Beyoğlu’nu çok 

iyi tanıyorum diyen izleyici için de görmeyle bakmanın arasındaki farkı hatırla-

tır Saint Paul ve Saint Peter kilisesi. Filmi izledikten sonra bu kiliseyi fark eden 

izleyicinin psikocoğrafyasındaki Galata, Karaköy ve aşkı tanımlama biçimi de 

değişmiş olma olasılığını sunar. Uzaktan uzağa yaşanan, belli kuralların ve sınır-

ların içinde, imkânsız olana duyulan aşk, Uzak İhtimal’de somutlaşır. Clara, ki-

lise ile evi arasında mekik dokuyarak İstanbul’u da Beyoğlu’nu da bilişsel hari-

tasına işler. Bir rahibe adayı olarak zaten sert çizgilerle kuralları koyulmuş bir 

yaşama hazır olan Clara için şehir, onun içselleştirebileceği olanaklar çerçeve-

sinde sürprizlerini ona sunar. 

 

Sonuç 

Çalışmada sorgulanan kadın karakterlerin psikocoğrafyalarındaki dene-

tim, gözetim mekanizması ve erkek tahakkümünün varlığı, filmler aracılığıyla, 

İstanbul şehrinde Beyoğlu ilçesi odak alınarak anlatılmaya çalışılmıştır. İncele-

nen filmlerde; adı geçen sokaklar, caddeler, yapılar İstanbul şehrinin içinde ya-

şattığı değerli hazineleri ve Beyoğlu’nun karnavaleskliğini göstermekle kalmaz, 

izleyicinin bu filmlerde gördüğü her mekâna daha farklı bakabilmenin ihtimal-

lerini de göstermektedir. 

İstanbul, sosyo-kültürel yapısı, yurt içi ve yurt dışı göçleriyle sürekli deği-

şen nüfusuyla, yüzölçümüne göre kalabalığı kaldıramayan alt yapısıyla kaotik 
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bir şehir haline gelmiştir. 1990’ların ortalarında çekilen filmlerde, kadın karak-

terler İstanbul’da sunulurken, izleyici İstanbul’un kültürel belleğine kazınmış 

bazı mekânlarını, sokaklarını, binalarını anlamlandırabilmekteydi. 2000’li yıl-

larda plansız yapılaşmasıyla birlikte, şehrin alımlanma seyri de değişikliğe uğ-

ramıştır. Özellikle, Şimdiki Zaman filminin bir sahnesinde Mina ve Fazilet’in bir 

binanın terasından şehre baktığı noktada, plansız yapılaşmanın şehre getirdiği 

estetik dışı görselliği görmek oldukça mümkündür. Beyoğlu, kendi tarihi içinde 

her zaman kültürün merkezi bir ilçe olarak anılmakla birlikte tehlikenin de arka 

sokaklarında kol gezdiği bir heterotopya olarak bilinir bir tarihe de ev sahipliği 

yapmıştır. Çalışmada incelenen filmlerde Beyoğlu’nun gizemli ama tehlikeli 

yanı, diğer taraftan flaneuselere, flaneurlere yol gösterecek, zihin açacak göster-

geleri, gösterenleri ve imgeleriyle oldukça değerli bir yerdir de. Kadın karakter-

lerin, şehrin içinde kamusal alanlarda sunumunda, özel alanlarıyla ilişkili konu-

larla bağlantılı şekilde sunulmaları, kamusal alanların kadınlara sağlayamadığı 

güven duygusu her filmde ortaya çıkmaktadır. Özellikle, Beyoğlu film mekânı 

bağlamında odak merkeze alındığında bu güvensizlik daha da somut bir şekilde 

görülmektedir. Ancak, bu durum tabii ki sorgulamaya açık bir konudur. Çalış-

mada incelenen filmlerde 1990’larda ve 2000’lerde üretilen filmler arasındaki 

fark, 1990’larda Türk Sineması’nda Beyoğlu’nun; güvenilir olmayan, arka so-

kaklarında herkesin rahatça gezemeyeceği sokakları ve mekânlarıyla temsil edi-

len bir film mekânı olması iken, 2000’li yıllardaki filmlerde Beyoğlu’nun görece 

daha güven telkin eden alanlarla sunulabildiği görülmektedir. Keza hem Şimdiki 

Zaman’ın Mina’sı hem de Issız Adam’ın Ada’sı, Uzak İhtimal’in Clara’sı Be-

yoğlu’nda rahatça gezebilir, yürüyebilir, işine gidebilir karakterler olarak izle-

yici tarafından alımlanmışlardır. Bu durum, 21. yüzyılın dijital kültüründe, 

Zygmunt Bauman ve David Lyon’un gözetimi daha farklı perspektiften anlam-

landırmaya açık alan bıraktığı, akışkan gözetim olgusunu akla gelmektedir. Ba-

uman ve Lyon’a göre akışkan gözetim türü, akışkan zamanlara tekabül etmekte 

ve çağdaş akışkanlığın ifşa edici işaretlerini içinde bulundurmaktadır. İnsanın 

kendisine aşırı ilgi göstererek korku dolu hayatını yaşanabilir kılma endişesiyle, 

her girişimde daha fazla riskle karşı karşıya kalışının daha da korku üretmesi 

hali, bu gözetimin bünyesinde ironikliği de belli etmektedir (Bauman, Lyon, 

2016: 117). 2000’li yıllarda üretilen filmlerde, bu çalışmada incelenen filmler-

deki kadın karakterlerin kamusal alanlarda rahatça gezebildiği, ancak her za-

man var olan erkek şiddetinin hissedilebilir olduğu olgusu izleyiciye hissettiril-

mektedir. Denetimin gücünün her zaman, her yerde hissedildiği İstanbul’da, ka-

dınlar, bu denetimin görünmez varlıkları olarak zuhur etmekteler. Panoptik 
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mekânların varlığı, kadınların gözetlenmesini mümkün kılmanın yanında onları 

çok daha fazla baskılayabilmenin yollarını giderek genişletmektedir. Bu bağ-

lamda, cinsiyetlendirilmiş mekânların metropollerde giderek çoğalmaya başla-

ması, gözetimin ve denetimin işlevselliğini arttıran bir mekân politikası söylemi 

olarak okunabilir. Ve incelenen filmlerdeki tüm kadın karakterler, ‘’özne (s)ne-

leştirilmiş karakterler’’2 olarak şehri deneyimleyenler temsil edilirler (Özdemir, 

2019: 179). Onların öznelikleri, kamusal alanın eril kurallar dizgesiyle sınırlan-

dırılmaya çalışılmakta ve nesneleştirilmelerine yönelik çıkmaz sokaklar sun-

maktadır.  

  

                                                           
2 Özne (s)neleştirilmiş Karakterler: Yazar tarafından doktora tezinde iddia edilmiş ve oluşturul-
muş bir kavramdır. Film anlatılarında, özne olamayan, olmaya çalışan, özneliğine ket vurulan ya 
da nesneleştirilmiş ve nesne olmaya itilen kadın karakterler. 



Berceste Gülçin ÖZDEMİR 

 

58 

KAYNAKÇA 

BAUMAN, Z., LYON, D. (2016). Akışkan Gözetim. (Çev.) YILMAZ, E., Ayrıntı Yayınları, İs-

tanbul.  

CLOKE, J., JARVIS, H., KANTOR, P. (2012). Kent ve Toplumsal Cinsiyet. (Çev.) TEMUR-

TÜRKAN, Y., Dipnot Yayınları, Ankara. 

COVERY, M. (2011). Psikocoğrafya: Londra Yazıları. (Çev.) SEREZLİ, S., Kalkedon Yayın-

ları, İstanbul.  

ÇOBAN, B., ÖZARSLAN, Z. (2016). Panoptikon: Gözün İktidarı. Su Yayınları, İstanbul. 

DACHEUX, E. (2012). Kamusal Alan. (Çev.) KÖSE, H., Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 

FOUCAULT, M. (2016). Özne ve İktidar 2. (Çev.) ERGÜDEN, I., AKINHAY, O., Ayrıntı Ya-

yınları, İstanbul. 

ÖZDEMİR, B. G. (2019). Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler ve Özne(s)neleştirilmiş 

Kadının Mekanda Temsili. Ankara, Nobel Yayınları.  

ÖZDEMİR, B. G. (2018). ‘’Şimdiki Zaman: Kadın Karakterlerin Film Mekanlarındaki Tem-

silinin Feminist Film Eleştirisi Çerçevesinde İncelenmesi’’, Sinecine Dergisi, 9 (2), 

131- 164. 



 

59 

 
KAZAKİSTAN’DA YENİ MEDYA VE GAZETECİLERİN 

SOKAK GÖSTERİLERİNDE TWITTER 
KULLANIMLARI 

 

Prof. Dr. Zakir AVŞAR1 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

 

Öz 

Bu çalışma Kazakistan’da yeni medya ve blog teknolojilerinin gazetecilik prati-

ğindeki yerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yeni medya ifadesi doğası gereği insan yaşa-

mına yeni giren medya araçlarını çağrıştırsa da yirmi yıldan uzun bir süredir hayatımız-

dadır. Bu görece uzun zaman dilimi içerisinde yeni medya araçları da kendi içinde çeşitli 

evrelerden geçerek gelişmeye devam etmiştir. Bu bağlamda klasik web siteleri 90’lı yıl-

ların sonlarından itibaren tüm dünyada blog yazarlığı faaliyetlerine olanak tanıyacak 

teknolojilere kavuşmuştur. Bloglar Kazakistan’da hobilerden profesyonel yaşama kadar 

pek çok alanda kullanıcı katılımına olanak tanıyan bir sosyal alan haline gelmiştir. Ka-

zakistan blogosferine sadece Kazakistan’dan değil, dünyanın pek çok ülkesinden Kazak 

dilinde içerik katkısı sağlandığı görülmektedir. Kazak gazeteciler de blog ve mikroblog-

ları mesleki yaşamlarına entegre etmesi de küresel eğilimlere paralellik göstermiştir. 

Bloglar Kazak gazeteciler için yeni iletişim kanalları, yeni habercilik tarzları ve yeni 

ifade alanları oluşturmuştur. Kazakistan’da 2 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve yaklaşık 

2 hafta boyunca devam eden sokak gösterileri esnasında Kazak gazeteciler Twitter yo-

luyla gerek Kazakistan gerekse de dünya kamuoyu ile iletişim kurmaya çalışmıştır. Olay-

lar sırasında yaşanan geniş çaplı internet kesintilerine rağmen Kazak gazetecilerin pay-

laşım yapmaya devam ederek tüm gelişmeleri dünya kamuoyu ile paylaşmaya gayret 

ettikleri görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: yeni medya, blog, mikroblog, Kazakistan, gazetecilik, pro-

testolar 

 

                                                           
1 Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Ankara. 
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New Media and Journalists’ Use of Twitter During the Protests in Ka-

zakhstan 

 

Abstract 

This study aims to examine the place of new media and blog technologies in jour-

nalism practice in Kazakhstan. Although the term new media evokes new media tools 

that have entered human life, new media tools have had a place in our lives for more 

than twenty years. In this relatively long period of time, new media tools continued to 

develop by going through various stages. In this context, classical websites have devel-

oped to allow blogging activities all over the world since the late 90s. Blogs have become 

a social space in Kazakhstan that allows user participation in many areas from hobbies 

to professional life. Bloggers not only from Kazakhstan but also from many countries 

contribute to the Kazakh blogosphere in the Kazakh language. Kazakh journalists also 

integrate blogs and microblogs into their professional lives, in parallel to global trends. 

Blogs have created new channels of communication, new journalism styles, and new ar-

eas of expression for Kazakh journalists. During the protests that started in Kazakhstan 

on January 2, 2022 and continued for about 2 weeks, Kazakh journalists tried to com-

municate with both the citizens of Kazakhstan and the world public via Twitter. Despite 

the large-scale internet interruptions during the events, it was seen that Kazakh jour-

nalists continued to share and tried to share all the developments with the world public. 

Keywords: new media, blog, microblog, Kazakhstan, journalism, protests 

 

Giriş 

Yeni medya her ne kadar isimlendirme gereği yeni bir olgu olarak düşü-

nülse de, geleneksel medya olarak gruplandırılan yazılı basın, radyo ve televiz-

yon da kullanıldıkları ilk dönemlerde yeni medya araçlarıydı. Ancak günümüzde 

yeni medya dendiğinde genel olarak dijitalleşmeyle birlikte üretim, dağıtım ve 

kullanım açısından değişen olanaklar sunan yeni iletişim araçlarını kastetmek-

teyiz. Diğer bir deyişle bugün internet, akıllı telefon, tablet vb. araçlar yeni 

medya kategorisinde gruplandırılmaktadır. Artık yeni olmayan televizyon, 

radyo, gazete gibi araçlar ise geleneksel medya kategorisindedir. 

Yeni medyanın hangi araçları kapsadığına dair tartışmalar 2000’li yılların 

başından beri hız kazanmıştır. “Yeni medya yalnızca web siteleri, multimedya 

bilgisayarlar, bilgisayar oyunları, CD-ROM/DVD’ler ve sanal gerçeklik öğeleri 

midir, yoksa dijital olarak düzenlenmiş televizyon programları, fotoğraf, dijital 

tasarım, bilgisayarda oluşturulup kâğıda dökülen reklamcılık faaliyetleri gibi di-

ğer kamusal iletişim biçimleri de yeni medya kapsamında değerlendirilebilir 
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mi?” gibi sorular sıklıkla sorulmuş ve bu alanın geleneksel medya ile arasına sı-

nır çizecek bir kapsamı çizilmeye çalışılmıştır. Henüz sosyal medya ortamları-

nın iletişimin bir parçası olmadığı dönemlerden itibaren interaktiflik, multi-

medya, hipermetin gibi kavramlar literatürün merkezinde yer almıştır. 

Orihuela (2003) yeni medyada bilgi ve içerik üretiminin yalnızca yazar-

lara ve gazetecilere mahsus olmadığını, herhangi bir network kullanıcısının da 

yeni medyada bir ‘yazar’ haline gelebileceğini ve bu durumun yeni bir “e-ileti-

şim” paradigmasını ortaya çıkardığını belirtmiştir. Gitelman (2006) yeni med-

yayı hem teknolojik biçimleri hem de bunlarla ilişkili özgün protokolleri olan ve 

iletişimin kültürel bir pratik haline geldiği sosyal gerçekliğe sahip iletişim yapı-

ları olarak tanımlamıştır. Bu bakış açısı Web 2.0’la birlikte gelen ve Castells’in 

“öz iletişim” araçları (Castells, 2009) olarak adlandırdığı iletişim araçlarının ya-

ratılmasına olanak veren teknolojik devrim ile bağlantılıdır. Sosyal ağ sitelerini 

de bir tür öz iletişim araçları olarak tanımlamak mümkündür. Castells’e (2009: 

88), göre bunlar kitle iletişim aracıdır, çünkü YouTube’a atılan bir video veya 

RSS linkleri içeren bir blog potansiyel olarak tüm dünyaya ulaşır. Aynı zamanda 

bunlar öz iletişimdir, çünkü kullanıcı mesajı yaratır, olası alıcıları belirler ve in-

ternetteki spesifik mesaj veya içerikleri seçebilir. 

Yeni medya özellikle iki yönüyle geleneksel medyadan ayrılmaktadır. 

Bunlar yeni medyanın daha kişiselleşmiş ve daha etkileşimli olmasıdır. Örneğin 

bir web sitesi hem çok geniş sayıda kullanıcının erişimine açıktır, hem de her 

bir kullanıcıların tercihlerini bir girdi olarak kullanır. Yeni medyanın bir diğer 

önemli özelliği ise ses, video, metin gibi çeşitli medya araçlarının bir multi-

medya ortam olarak bir araya gelmesidir. Bugün e-kitap okuyucu kullanarak 

okunan bir kitabın sayfalarından birinde bir video ile karşılaşmak bile olasıdır. 

Bu açıdan bakıldığında yeni medya olgusunu sadece geleneksel medyanın dijital 

dünyaya yansımaları olarak düşünmek yanıltıcı olacaktır. Yeni medya sadece in-

ternet gazetelerini ve sosyal ağları kapsamakla kalmayıp web sitelerini, akıllı 

telefon ve tablet uygulamalarını, dijital oyunları, web televizyonlarını, e-kitap-

ları, blogları, dijital radyoları, wiki sayfalarını ve benzeri tüm dijital iletişim ola-

naklarını kapsayan geniş bir iletişim evreni olarak düşünülmelidir.  

Yeni medyada var olmak adeta yeni küresel sistemin en önemli parçası 

haline gelmiştir Yeni iletişim teknolojilerinin kapsamı her geçen gün artarken 

internetin yaygınlaşmasına da bağlı olarak sosyal medyanın etki alanı genişle-

miştir (Altun, 2022a). Yeni medya ile özdeşleşen teknolojilerin gittikçe minya-

türleşmesi ve Internet erişiminin artık bilgisayar ve telefonların dahi dışına taş-

ması toplumda yeni medya araçlarının ulaşamadığı neredeyse herhangi bir alan 
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bırakmamıştır. Tüm kullanıcılara herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ula-

şılabilmekte, iletilen bilgi gittikçe daha fazla kişiselleşmektedir. Diğer bir deyişle 

yeni medya araçlarının kendine has bir dili, iletişim karakteristiği ve içerik bi-

çimi vardır ve bu açılardan geleneksel medyadan farklılaşmaktadır. Ancak bu-

nunla birlikte yeni medya ve geleneksel medya birlikte var olmaya devam et-

mekte, geleneksel medya her geçen gün yeni medyadan daha fazla etkilenmek-

tedir. İnternetin günlük yaşama girmesinden kısa bir süre sonra dijital versiyon-

ları ile yeni medyaya adım atan geleneksel gazete ve televizyonlar artık faaliyet-

lerini sürdürme noktasında yeni medya teknolojileri ile çok temel bir bağ kur-

muş durumdadır. Günümüzde dar veya geniş kapsamda herhangi bir internet 

sürümüne sahip olmayan, ürettiği haberin Twitter, Facebook veya başka inter-

net mecralarında paylaşılması imkanını sunmayan bir gazete bulmak neredeyse 

mümkün görünmemektedir. Bu açıdan bakıldığında yeni medyanın 2021 yılı iti-

bariyle eskiden olduğu kadar yeni olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yeni medyanın iletişim arenasına girişinden bir süre sonra ortaya çıkar 

sosyal medya ise internet üzerindeki sosyal ağlar üzerinden paylaşılan bir bilgi 

alanı olarak karşımıza çıkmıştır. Günümüzde sosyal ağlar dendiğinde akla ilk ge-

lenler Facebook, Twitter gibi mikroblog mecraları olsa da sosyal medyanın kö-

kenini de 1970’lerdeki ilk e-posta teknolojisi denemelerine dayandırmak müm-

kündür. 90’lı yıllarda kişisel web sitelerinin, online tartışma gruplarının ve chat 

ortamlarının küçük adımlarla yaygınlaşmaya başlaması 2000’li yıllarda daha da 

gelişecek sosyal medya kapsamının habercisi olmuştur. 

 

Şekil 1: Sosyal Medyanın Evrimi 

 
Kaynak: Sajithra ve Patil (2013) 

 

Bu çalışmanın amacı, Kazakistan'daki yeni medya ve blog faaliyetleri için 

genel bir çerçeve çizmektir. Bu amaçla, bu çalışmada ilk olarak Kazakistan'da 

internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin yayınlanan istatistiksel veriler de-

ğerlendirilmektedir. Kazakistan'da blogosferin ortaya çıkışı ve gelişimi hak-

kında bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın devamında yeni medya ve 
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blog etkinliklerinin gazetecilerin profesyonel yaşamlarına katkıları değerlendi-

rilmiştir. Ayrıca bu konuya bir örnek olarak Kazakistan’da 2 Ocak 2022 tari-

hinde başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren protesto gösterilerinde 2 gazetecinin 

Twitter sayfası incelenerek Twitter’ı nasıl kullandıkları anlaşılmaya çalışılmış-

tır. 

 

1. Bloglar ve Bir Sosyal Medya Evreni Olarak Blogosfer 

Bloglar belirli konulara metinlerin sistematik bir biçimde yayınlandığı ve 

en güncel olandan eskiye doğru sıralanarak görüntülendiği web siteleridir. Blog 

içerikleri çoğunlukla metin, fotoğraf, video, ses kaydı, animasyon, grafik gibi çe-

şitli multimedya öğelerini de içerir. Blog yazarı, kurduğu blog vasıtasıyla çeşitli 

konularda veya bloğun ana teması olan spesifik bir konu hakkındaki fikirlerini 

ve deneyimlerini paylaşır. 

Modern bloglar günlük yazma pratiğinin dijital ortama taşınması olarak 

başlamıştır. 1994’de kişisel bir blog tutmaya başlayan Justin Hall sıklıkla ilk 

bloggerlar arasında gösterilmektedir (Harmanci, 2005). Bu ve benzeri ilk blog-

lar günümüzdeki bloglarla kıyaslandığında çok basit bir şekilde mevcut web si-

telerinde yapılan küçük güncellemelerden ibaretti. 90’lı yılların sonuna gelindi-

ğinde bir web bloğu tutmaya yönelik araç ve teknolojiler gelişmiş, bu durum 

dünya çapında blogların daha fazla dikkat çekmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler 

zaman içerisinde blog adı verilen türün diğer web sitelerinden ayrışıp ayrı bir 

dijital pratik olarak görülmesi sonucunu doğurmuştur.  

Bloglar internet dünyasına yavaş bir giriş yapmış olsa da sonraki yıllar-

daki gelişimi daha hızlı olmuştur. 1998-1999 yılına gelindiğinde blog kullanımı 

yaygınlaşmış ve eş zamanlı olarak pek çok blog kurulmaya başlamıştır. Bilinen 

ilk bloglar şu şekilde sıralanabilir (Sajithra & Patil, 2013): 

 Ekim 1998'de Bruce Ableson tarafından kurulan Open Diary. Open Di-

ary, blog yazılarının okuyucular tarafından yorumlanmasına izin veren ilk blog 

olarak bilinmektedir. 

 Mart 1999'da Brad Fitzpatrick tarafından kurulan LiveJournal. 

 Temmuz 1999'da Andrew Smales tarafından kurulan Pitas.com. Web si-

telerinde bir tür “haber sayfası” oluşturmak için daha kolay bir alternatif sun-

muştur.  

 Eylül 1999'da daha çok kişisel bir günlük topluluğu olan Diaryland ku-

ruldu. 

 Ağustos 1999'da Evan Williams ve Meg Hourihan (Pyra Labs) tarafından 

blogger.com'u kuruldu (Google tarafından Şubat 2003'te satın alındı) 
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Bu gelişmelere rağmen 1998 yılında dünya çapında bilinen blog sayısı 

50’den azdı. Bu edenle blogging faaliyetleri bir yirmibirinci yüzyıl faaliyeti ola-

rak kabul edilmektedir. 2006 yılına gelindiğinde Technorati blog arama motoru 

dünya çapında 57.4 milyon blog indekslemiştir (Ho, 2007). Blogların genel ola-

rak aşağıdaki tanımlayıcı ortak özellikleri taşıdığı ifade edilebilir (Conniff, 2009) 

1. Blog girdilerinin ters kronolojik sıra ile görüntülenmesi 

2. Filtrelenmemiş içerik 

3. Yorum yapabilme olanağı 

4. Diğer sitelere hipermetin bağlantıları 

5. Diğer kaynaklardan atfedilen metin parçalarını alma eğilimi 

6. İnformel, ironik bir üslup 

Teknolojik gelişmeler blogging faaliyetlerini sadece bilgisayarda yürütü-

len bir dijital aktivite olmaktan çıkarmıştır. Günümüzde tabletler ve akıllı tele-

fonlar da blog içeriklerini hazırlamak ve yayınlamak için elverişli bir teknolojiye 

sahiptir. Bu durum blog faaliyetlerinin günlük hayatın her alanını yansıtmasına 

olanak sağlamıştır. Günümüzde blog yayınlamak hem başlı başına bir meslek, 

hem de çeşitli meslek gruplarının faaliyetinin bir parçası haline gelmiştir. First-

SiteGuide (2021) tarafından 2020 yılında 1030 blogger katılımcı ile yapılan bir 

araştırmaya göre blog yazarlarının yüzde 49.32’si blog yazmayı tam zamanlı iş, 

yüzde 31.84’ü yarı zamanlı iş, yüzde 14.76’sı hobi, %4.08’i ise kurumsal işinin 

bir parçası olarak sürdürmektedir. 

Blog faaliyetlerinin küresel çapta yaygınlaşması, blog yazımına olanak ta-

nıyan teknolojilerin gittikçe minyatürleşmesi 2000’li yıllardan itibaren blogging 

faaliyetlerinde bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Blog yazımının sosyal 

medya ile bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan mikroblog kavramı, ifadenin 

çağrıştırdığı üzere bilinen blog içeriklerinden çok daha kısa içeriklerin barındığı 

bir blog ortamıdır. Mikroblog paylaşımları genellikle en fazla birkaç cümleden 

oluşur ve sıklıkla bir görüntü, video veya bir başka web kaynağına bağlantı içe-

rir. Mikroblog siteleri arasında en bilineni Twitter olmakla beraber, Facebook 

üzerinde yapılan paylaşımlar da mikroblogging faaliyetleri arasında değerlen-

dirilebilir.  

2. Kazakistan’da İnternet, Bloglar ve Sosyal Medya 

Internetstats istatistiklerine göre 2000-2021 yılları arasında dünyada in-

ternet kullanımı %1.331,9 oranında artmıştır. Orta Asya’nın en önemli ülkele-

rinden biri olarak Kazakistan’da da internetin nüfusun gittikçe daha büyük bir 

yüzdesinin erişimine açık hale geldiği görülmektedir (Internet World Stats, 

2021).  
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Tablo 1. Kazakistan’da İnternet Kullanımının Yaygınlaşması 

Nüfus (2021) 18,994,962 

2000 yılında İnternet Kullanıcısı 70,000 

2021 yılında İnternet Kullanıcısı 14,669,853 

Nüfusun İnternet Erişimi Olan Kesimi %77.2 

 

Mysayeva (2016), Kazakistan'daki internet gelişimini üç aşamaya ayırır. 

İlk aşama bilgilendirici bir aşamaydı ve web siteleri belirli bilgiler içeriyordu. 

İkinci aşamada internet bir iletişim ve diyalog aracıydı. Son olarak üçüncü 

aşama ise, internet ağının sosyal ağlar, blog sistemleri ve diğer yeni platformları 

içeren bir kitle iletişim sistemine dönüştüğü mevcut dönemdir. Sosyal medya-

nın ortaya çıkmasıyla birlikte internet dünyası yeni bir döneme girmiştir. İçeri-

ğin üretimi ve yayılması ve artan etkileşim, internetin olanaklarını her zaman-

kinden daha yaygın hale getirmiştir. Kazakistan'daki sosyal medya alanı da bu-

nun bir istisnası değildir. Kazakistan vatandaşlarının hayatına girdiği günden bu 

yana sosyal medya kullanıcıları birçok yerel ve küresel ağın parçası haline gel-

miştir. Tüm bu platformlar, Kazakistan vatandaşlarının kendi bloglarını yazma-

larına, tanıdıkları ve akrabaları ile iletişim kurmalarına, Kazakistan'dan ve dün-

yadan haberleri okumalarına ve kendi ürettikleri video, müzik gibi multimedya 

içeriklerini başkalarıyla paylaşmalarına olanak sağlamıştır. 

 

Tablo 2. Kazakistan’da Sosyal Medya Kullanıcılarının Oranı 

Yıl 
Sosyal Medya 

Kullananların Oranı 

2015 % 56 

2016 % 66,6 

2017 % 65,7 

2018 % 69,7 

Kaynak: (Oshanova, 2021) 

 

Kazakistan’da sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması da dik-

kat çeken bir olgudur. Tablo 2 yıllar içerisinde Kazakistan’da sosyal medya kul-

lanıcılarının yıllar içinde artışı görülmektedir. Ayrıca istatistiklere göre 2020 yı-

lından 2021 yılına gelindiğinde Kazakistan’da internet kullanıcılarının sayısı 

%5 artarken, sosyal medya kullanıcılarının sayısına %26 artış gerçekleşmiştir. 
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2021 yılı verilerine göre Kazakistan’da Facebook kullanıcılarının sayısı 11 mil-

yonu (Internet World Stats, 2021), en az bir sosyal medya aracı kullananların 

oranı ise %63’ü aşmış durumdadır (DataReportal, 2021). Aralık 2019’dan itiba-

ren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve ardından evde geçirilen sü-

renin artmasının da Kazakistan’da sosyal medya kullanımının artmasında etkisi 

olduğu belirtilebilir. Statcounter verilerinde Kazakistan sosyal medya kullanıcı-

larının sosyal medya araçlarına göre dağılımı şu şekilde bildirilmiştir 

(StatCounter, 2021):  

 

Tablo 3. Kazakistan’da Sosyal Medya Mecralarının Kullanım Verileri 

Mecra Kullananların Oranı 

YouTube %23.38 

Instagram %16.54 

Facebook %16.29 

VKontakte %14.76 

Pinterest %13.02 

Twitter %11.56 

 

Bloglar da sosyal medyanın önemli içeriklerinden biridir. Blog yazarlığı 

faaliyetleri özellikle 2000’li yılların başlarında blogger.com, wordpress.com, 

tumblr.com gibi internet siteleri üzerinden yürütülse de, YouTube, Instagram, 

Facebook, hatta Twitter gibi sosyal medya mecralarının ortaya çıkışı, blog ya-

zarlığı faaliyetlerinin önemli ölçüde bu mecralara kaymasını sağlamıştır. Bugün 

blog yazarı denildiğinde akla neredeyse ilk olarak YouTube, Instagram, Fa-

cebook gibi mecraların içerik sağlayıcıları gelmektedir. Diğer bir deyişle adı ge-

çen sosyal medya araçlarının birer mikroblog olarak ortaya çıkışı blog evreninin 

başka bir boyuta taşınmasını sağlamıştır. 

 

3. Kazakistan’da Bloglar ve Gazetecilik Pratiğindeki Yeri 

Blog sözcüğü İngilizcede “web log” ifadesinden türeyerek dünyanın pek 

çok diline yerleşmiştir. Anlam olarak “online günlük” olarak kabul edilmektedir. 

Yani bir kişi blog sahibi ise, bloğunda günlük paylaşımlar yapmakta, okuyucular 

ise bunları okuyup kendi katkılarını sunabilmektedir. Zaman içerisinde bu blog 

faaliyetleri vatandaş gazeteciliği kavramının literatüre girmesine öncülük et-

miş, popüler bloggerlar “vatandaş gazeteciliğinin temsilcileri” olarak kabul edil-

meye başlamıştır. 
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Kazakistan açıldığından bakıldığında Kazakistan blogosferini sadece Ka-

zakistan sınırları içinde değil, Türkiye, Moğolistan, Çin ve Avrupa’yı da dâhil 

ederek düşünmek daha isabetli olacaktır. Buna bağlı olarak esasen Kazakistan 

blogosferinin sınırlarını çizmek de kolay görünmemektedir. Kazak dili, din, si-

yaset gibi çok çeşitli konularda dünyanın çeşitli ülkelerinde Kazak dilinde yazıl-

mış bloglar mevcuttur.  

İnternette Kazakça yazılmış ilk bloglardan biri 2005 yılında kurulan “El-

vira’nın Mutfağı” isimli blogdur. Bloğun içeriği yalnızca Kazak mutfağına özgü-

dür. Kazakçada hazırlanan bir diğer blog ise 2006 yılında gazeteci Askhat Er-

kimbay tarafından kurulan Urimtal isimli blogdur ve sosyal, siyasal ve dini ko-

nularda içerik üretilmiştir. Yine ilk bloggerlar arasında Kazak ulusal portalı 

“Massagan”ın kurucusu Arshat Orazov ve daha çok Kazakistan’daki kültürel ve 

sanatsal etkinliklere dair yazan Bakhytgul Salykova sayılabilir. İçeriklerden de 

anlaşılacağı üzere 2000’li yılların başından itibaren blogging faaliyetleri Kaza-

kistan’ın ulusal kimliğini oluşturan unsurlara büyük önem vermiştir. Bu yıllar-

dan itibaren gazeteci Askhat Erkimbay ve bazı bloggerların girişimleriyle blog 

kursları dahi kurulmuş, bu derslere her alandan uzmanlarla birlikte İletişim Fa-

kültesi öğrencileri katılmıştır (Nurpeis, 2016). Bu anlamda Kazakistan’da blog-

ların yaygınlaşmasında profesyonel gazetecilerin de yadsınamaz bir katkısı ol-

duğu görülmektedir. 

Hem geleneksel hem de yeni medya kitleleri manipüle edebilmektedir. 

Sosyal medyanın kullanıcı merkezli yapısı gazetecilik pratiklerini olumlu/olum-

suz şekilde doğrudan değiştirmiştir (Altun, 2022b). Sosyal medya ve gazetecilik 

karmaşık bir ilişkiler ağı ile birbirine bağlanmış durumdadır. Teknik olarak, in-

ternet erişimi olan herkes gazeteciliğe benzer şekilde aktif hale gelerek kendi 

içeriğini üretebilmektedir. Bu açıdan sosyal medya katılıma yönelik ciddi bir po-

tansiyel taşımakta, bu yönüyle geleneksel medyadan ayrılmaktadır. Geleneksel 

kitle iletişimde erişimin önündeki yüksek duvarlar, bilgi sağlayıcıların sayısının 

az olması ve katılım imkânlarının görece kıtlığı gibi handikaplar bir ölçüde aşıl-

mış gibi görünmektedir.  

Kazak gazeteci, editör ve yayıncı Aigerim Agyltayeva verdiği bir röpor-

tajda insanların bloggerlar sayesinde hem dünyaya dair, hem de insanların 

problemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir (Agyltayeva, 

2012). Diğer bir deyişle bloggerlar Kazakistan’ın sorunları hakkında resmi ve 

geleneksel medyanın sağladığı bilgilerden fazlasını içeren yorumlar sunmakta-

dır. 
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Kazakistan’da blogosfer internet ve yeni dijital teknolojilerin gelişimiyle 

popülerleşen vatandaş gazeteciliğinin bir tezahürüdür (Orazov, 2020). Bir video 

kamera veya sadece bir cep telefonu ile geleneksel medyanın dikkatini çekme-

yen pek çok konu gündeme taşınabilmektedir. Bazı bloggerların kişisel payla-

şımları dahi geleneksel medya ile kıyaslanabilir düzeyde ilgi çekebilmektedir. 

Bazı Kazak araştırmacılar Kazakistan’da yeni medyanın geleneksel medya 

ile yarışacak düzeyde olmadığını iddia etse de (Sukhaceva, 2011), küresel çapta 

yeni medyanın gelişme hızı dikkate alındığında, bu durumun gelecekte değişme 

eğiliminde olduğu öngörülebilir. Kazakistan’daki internet kullanıcılarının yıllar 

içindeki artışı tek başına bu öngörüyü güçlendiren bir faktördür. 2007-2011 yıl-

ları arasında başbakanlık görevini yürüten Karim Massimov Kazakistan gele-

neksel medyasının internet ile giderek daha fazla rekabet etmek zorunda kaldı-

ğını, bu nedenle kendilerini bu yeni duruma uyarlamaları gerektiğini ifade et-

miştir (Emrich, Plakhina, & Tsyrenzhapova, 2013). 2021 yılına gelindiğinde Ka-

zakistan’da bu durumun büyük oranda gerçekleştiği ifade edilebilir. Örneğin 

Khabar Televizyonu devlete ait olmasına rağmen gerek gazetecilerin, gerekse 

de okuyucuların bu web sitesi üzerinden kişisel bir blog oluşturmalarına imkân 

tanımaktadır.  

Blog faaliyetlerinin Kazakistan’daki hızlı gelişimi gazetecilerin de profes-

yonel yaşamlarına önemli etkiler bırakmıştır. Özellikle uzun yazmaya eğilimli, 

okuyucularıyla dolaylı geleneksel medya dışındaki araçlarla iletişim kurmaktan 

hoşlanan ve multimedya içerikler sunmayı tercih eden gazetecilerin blogging 

faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Kazak gazeteciler için 

bloglar gazetecilere biçilen geleneksel tarafsızlık rolünün dışına çıkmaya olanak 

tanımaktadır. Özellikle Kazakistan’da devlet kontrolündeki medya organlarında 

çalışan gazeteciler için kişisel blogları alternatif bir ortam sağlamaktadır 

(Bulatova & Beisenkulov, 2017) Bulatova ve Beisenkulov (2017) tarafından ya-

pılan bir araştırmaya göre Kazak gazeteciler tarafından en yaygın şekilde kulla-

nılan blog/mikroblog aracı Facebook’tur (%62). Araştırma sonuçlarına göre Ka-

zak gazetecilerin %72’si her gün blog okumakta, %21’i her gün düzenli olarak 

bloglarda paylaşım yapmaktadır. Ayrıca Kazak gazetecilerin %40’ı bloglardaki 

sosyopolitik tartışmalara katılım gösterdiklerini belirtmektedirler. Ayrıca blog-

lar siyasi muhalefetin ifadesi için de uygun ortamlardır ve blog faaliyetleri Ka-

zakistan’da politik yaşamı etkileyebilme potansiyeli taşımaktadır. Özellikle dev-

lete ait yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler için kişisel blogları alternatif bir 
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ifade alanı sunmaktadır. Bu bulgular gerek klasik anlamıyla blog içeriği üretimi-

nin, gerekse de mikroblogging faaliyetlerinin Kazak gazetecilerin mesleğinin 

önemli bir parçası olduğunu göstermektedir. 

Bu bilgiler değerlendirildiğinde görülmektedir ki Kazak gazeteciler blog 

faaliyetleri yürütme konusunda dünyadaki meslektaşlarından geride değildir. 

Bloglar gazetecilerin hem mesleki sorumluluklarını hem de sosyal sorumluluk-

larını yerine getirmede önemli araçlardır. Gazetecilerin sosyal sorumluluk faa-

liyetleri açısından blog kullanımına gösterilecek etkili örneklerden biri Mayıs 

2010’da yaşanmıştır. Gazeteci, blog yazarı ve medya uzmanı Yerzhan Suleima-

nov Yvision.kz ve Facebook üzerindeki blog sayfalarını kullanarak Almaty 

Sirki’nde yer alan yunus parkına getirilecek yunusların Rusya’dan Kazakistan’a 

kadar bir otobüsteki su tankının içerisinde getirilmesine karşı protestolar orga-

nize etmiş, protestolara yeterli katılım sağlanamasa da etkinlik sırasında çekilen 

görüntü ve videolar tüm sosyal medya mecralarında ve ulusal medya organla-

rında yer almıştır. 

Bununla birlikte Kazakistan’daki bazı yasal düzenlemeler blog faaliyetleri 

yürüten gazeteci ve diğer kişileri kaygılandırmaktadır. İnternet özgürlüğü dev-

let müdahalesi ile karşı karşıyadır. 2009 yılında yapılan kanun değişikliği ile ya-

sal mevzuatta “kitle iletişim araçları” ifadesi, kişisel bloglar dâhil tüm internet 

kaynaklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yasal düzenlemeler bir in-

ternet içeriğinin yazarını veya editörünü site içerisinde üçüncü kişilerin yaptığı 

yorumlardan dahi idari ve yasal açıdan sorumlu tutmaktadır (Emrich, Plakhina, 

& Tsyrenzhapova, 2013). Kazakistan Bilgi ve İletişim Bakanlığı 2017 yılında kul-

lanıcıların bir web sitesinin yargı veya hükümet kararıyla yasaklanıp yasaklan-

madığını kontrol edebilecekleri bir sistem oluşturmuştur. 2019 yılının sonla-

rında Facebook ve Twitter tarafından yayınlanan şeffaflık raporlarında Kazakis-

tan’ın herhangi bir içerik kaldırma talebinin bulunmadığı belirtilmesine rağmen 

(Facebook, 2021; Twitter, 2021), Kazakistan’da Mayıs 2020 itibariyle yaklaşık 

30.500 yasaklı web sitesi bulunmaktadır (Freedom House, 2021). 

Kazakistan Anayasası kitle iletişim araçlarında ifade özgürlüğünü tanı-

maktadır. İnternet kaynakları da kitle iletişim aracı olarak kabul edilmesine rağ-

men blog yazarları gazetecilerle aynı haklardan yararlanamamaktadır 

(Freedom House). Ancak Kazakistan’da Nisan 2020’de kabul edilen taslak (Ulu-

sal Bilgi Alanı Gelişim Planı 2020-2022) ile birlikte blog yazarlarının ifade öz-

gürlüğü profilinin genişletilmesi amaçlanmakta, tıpkı geleneksel gazetecilerde 

olduğu gibi çeşitli hükümet kuruluşları tarafından akredite edilmesi planlan-

maktadır. 
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4. Kazakistan Protestoları ve Gazetecilerin Twitter’daki Faaliyetleri 

Kazakistan’da 2 Ocak 2022’de gaz fiyatlarındaki artışın protesto edilmesi 

olarak başlayıp ilerleyen günlerde Almatı’ya yayılan gösteriler süresince Kazak 

gazeteciler Twitter’da bu konuyla ilgili pek çok paylaşım yapmıştır. Burada 

Türkçe ve İngilizce olarak paylaşımlarda bulunan 2 Kazak gazeteci olan Torokul 

Doorov ve Aigerim Toleukhanova’nın Twitter paylaşımları örnek olarak incele-

necek ve gazetecilerin 2-12 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşen olayları 

aktarmak için Twitter’ı nasıl kullandıkları anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Haber kaynakları açısından bakıldığında gazetecilerin sıklıkla Kazak 

medya kuruluşlarının haberlerini aktardıkları görülmektedir.  

 

Şekil 2 – Kazak Medya Kuruluşlarının Haber Kaynağı Olarak Kullanımı 

 
 

Bir diğer haber kaynağı ise Kazakistan’da faaliyet gösteren Kazak ve ya-

bancı uyruklu gazetecilerdir. Özellikle uluslararası basın kuruluşlarının yaptığı 

haberler gazeteciler için çok önemli bir bilgi kaynağıdır.  
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Şekil 3 – Diğer Gazetecilerin Haberlerinin Haber Kaynağı Olarak Kullanımı 

 
 

Bir microblogging aracı olarak Twitter Kazak gazetecilerin farklı ülkelerin 

yayın kuruluşlarına gösterilerle ilgili verdikleri demeçleri duyurmalarına ola-

nak tanımaktadır. Torokul Doorov’un TRT World kanalına verdiği röportaj bu-

nun önemli örneklerinden biridir. Kazak gazeteciler olaylarla ilgili görüşlerini 

farklı kuruluşlar vasıtasıyla dünya kamuoyu ile paylaşmakta, Twitter yoluyla da 

bunu kendi takipçilerine duyurabilmektedir. 

 

Şekil 4 – Gazetecilerin Uluslararası Basın Kuruluşlarına Yaptıkları Açıklamalar 

 
Ayrıca gazetecilerin kendileri de çeşitli sosyal medya mecraları için gö-

rüntülü içerikler hazırlayarak paylaşmışlardır: 
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Şekil 5 – Gazetecilerin Diğer Sosyal Medya Paylaşımlarını Twitter’da Du-

yurması 

 
Gösteriler hakkında uluslararası sivil toplum kuruluşlarının paylaştığı yo-

rum ve bilgiler Kazak gazetecilerin olaylarla ilgili Tweetlerinin önemli bir par-

çasını oluşturmaktadır. Aşağıda incelenen profillerden birinde Human Rights 

Watch tarafından yapılan bir açıklamanın paylaşıldığı görülmektedir.  

 

Şekil 6 – Gazetecilerin Uluslararası STK’ların Açıklamalarını Twitter’da 

Duyurması 
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Haber kaynağı açısından dikkat çeken önemli paylaşımlardan biri görgü 

tanıklarının bildirimleridir. Kazak gazetecilerin olaylara katılım gösteren vatan-

daşlarla bağlantı kurduğu ve bu kaynaklardan edindiği bilgileri bir içerik olarak 

Twitter sayfalarında paylaştığı görülmüştür. 

 

Şekil 7 –Olay Yeri Tanıklarının Aktardığı Bilgileri Twitter’da Duyurulması 

 
 Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara dair haberler de gazetecilerin 

Tweetlerinde yer bulmuştur. Gösteriler süresince resmi otoritelerin yaptıkları 

açıklamalar gerek doğrudan, gerekse de basın kuruluşları aracılığıyla tweet ola-

rak paylaşılmış ve bu şekilde resmi açıklamaların da yayılmasına destek sağlan-

mıştır. 

 

Şekil 8 – Gazetecilerin Resmi Kaynakların Açıklamalarını Twitter’da Du-

yurması 

 
 

Twitter profili incelenen 2 gazetecinin paylaşımları genel olarak değer-

lendirildiğinde gazetecilerin twitter paylaşımlarında yararlandıkları haber kay-

nakları şu şekilde listelenebilir: 

 Kazak medya kuruluşları 

 Uluslararası medya kuruluşları 

 Uluslararası sivil toplum kuruluşları 

 Yabancı gazeteciler 

 Diğer Kazak gazeteciler 

 Görgü tanıkları 

 Hükümet yetkilileri 

 Diğer ülkelerin hükümet yetkilileri 

Gazetecilerin Tweetleri içerik olarak şu öğeleri çoğunlukla içermektedir: 
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 Son dakika gelişmeleri 

 Resmi duyurular 

 Gazetecinin görüşleri 

 Gazetecinin diğer sosyal medya mecralarındaki açıklamaları 

 Gazetecinin medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalar 

 Olay yerinden görüntüler 

 Haber paylaşımları 

 Uluslararası raporlar, istatistikler 

 Analizler 

 

Sonuç 

Kazakistan'da bağımsızlıktan sonra hızla gelişen medya alanı, 2000'li yıl-

lardan itibaren ülkede yeni medyanın gelişmesiyle daha da zenginleşmiştir. Her 

yıl daha fazla insan internete erişim sağlamakta ve sosyal medya kullanım ista-

tistikleri bu artışı göstermektedir. Sosyal medya, Kazak vatandaşlarının sosyal 

ve politik tartışmalara katılımını zenginleştirmiş ve onları birçok küresel ağın 

bir parçası haline getirmiştir. Bloglar ve mikrobloglar 2005 yılından bu yana Ka-

zakça yayınlanmaktadır ve o zamandan beri Kazakistan vatandaşlarının dijital 

ortamdaki faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Kazak dilinde blogosferin 

sadece Kazakistan'da yaşayan blogculardan değil, sadece dünyadaki Kazaklar-

dan oluşması da dikkat çekicidir. 

Ülkedeki blogosfer, hem amatör kullanıcıların hem de profesyonel gaze-

tecilerin katkılarıyla ilk adımlarını atmış ve küresel trendlere paralel olarak bu-

güne kadar büyümeye devam etmiştir. Kazak gazeteciler, Kazak blogosferinin 

gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kazakistan'daki ilk blog yazarlarından 

biri bir gazetecidir. Bloglar ayrıca gazeteciler için yeni iletişim kanalları, yeni 

gazetecilik tarzları ve yeni ifade alanları yaratmıştır. Bu nedenle bloglar, özel ve 

devlete ait medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler için kişisel alan oluştur-

mada önemli bir rol oynamaktadır. Genel olarak gazeteciler dijital ortamda ge-

leneksel medyanın gazetecilere yüklediği rolün ötesine geçme şansı bulmakta-

dır. Literatür taraması, Kazak gazetecilerin büyük çoğunluğunun düzenli olarak 

blog okuduğunu ve neredeyse yarısının çeşitli bloglarda sosyopolitik tartışma-

lara katıldığını göstermiştir. Blog ağları aynı zamanda hem Kazak vatandaşları 

hem de gazeteciler için siyasi muhalefet açısından nispeten uygun bir ortam 

sağlamaktadır. 

Kazakistan'da internet özgürlüğü konusunda daha kat edilmesi gereken 

uzun bir yol olsa da bloglar hala internet içeriğinin önemli bir bölümünü temsil 
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etmektedir. Kazak gazeteciler, bloglarını profesyonel yaşamlarının geleneksel 

süreçlerine entegre etmekte ve onları bilgi yaymada kullanılan yeni araçlar ola-

rak benimsemektedir. Kazak gazetecilerle yapılan önceki araştırmalar, blogla-

rın gazetecilerin geleneksel tarafsız rollerinden uzaklaşmalarını sağladığını gös-

termektedir. Bloglar gazetecilikte bir tür kişiselleştirmeye izin vermektedir 

(Bulatova & Beisenkulov, 2017). Gazeteciler ayrıca Kazakistan'ın sorunları hak-

kında resmi ve geleneksel medyanın sağladığından daha fazla bilgi sağlayabil-

mektedirler. 

Geleneksel medya Kazakistan'da hala hakim konumdadır, ancak bunun 

küresel trendlere paralel olarak değişeceği tahmin edilmektedir. Bugün Kaza-

kistan'daki devlete ait medya kuruluşları bile hem gazetecilerin hem de okuyu-

cuların web sitelerinde blog yazıları yazmalarına izin vermektedir. Bu bağlamda 

blog etkinliklerinin gelecekte Kazak yeni medyasında önemini koruyacağı ön-

görülmektedir. 

Tüm bunlara rağmen Kazakistan'da belirli bir düzeyde devlet müdahalesi 

halen yürürlüktedir. Genel olarak internette, özelde ise sosyal medya ve blog-

larda sansür konusunda endişeler mevcuttur. İnternet kaynakları Kazakistan 

yasalarına göre kitle iletişim araçları kapsamında değerlendirilmekte ve blog 

yazarları üçüncü şahıslar tarafından kendi bloglarına yapılan yorumlardan dahi 

hukuken sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca, Kazakistan Anayasası kitle iletişim 

araçlarında ifade özgürlüğünü tanıyor olsa da, nispeten yüksek sayıda yasaklı 

web sitesi, ifade özgürlüğü konusunda kat edilmesi gereken belirli bir yol oldu-

ğunu göstermektedir. Ancak Kazakistan hükümetinin son yıllarda attığı yasal 

adımlar, dijital içerikte ifade özgürlüğünün kapsamını genişletmeyi hedefle-

mektedir. Bu, ülke genelindeki bloggerlar, özellikle bu tür faaliyetlerde bulunan 

gazeteciler için önemli bir gelişme olabilir. 

Kazakistan’da 2 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve yaklaşık iki hafta bo-

yunca devam eden gösteriler esnasında Kazak gazetecilerin Twitter üzerinden 

yoğun bir iletişim faaliyetinde bulundukları görülmüştür. Twitter Kazak gazete-

cilerin gazetecilik faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle 

yeni medya kuruluşlarının web sitelerinden yapılan son dakika paylaşımları ga-

zeteciler için önem taşımaktadır. Bununla birlikte önem kazanan bir diğer haber 

kaynağı ise Kazakistan ile ilgili uluslararası basın kuruluşlarının ve yabancı uy-

ruklu gazetecilerin yaptıkları haberlerdir. Daha az görülmekle birlikte uluslara-

rası sivil toplum kuruluşlarının beyanları, raporları, istatistikleri ve analizleri de 

Kazak gazeteciler için paylaşılmaya değer bulunmaktadır. Olaylar süresince 

görgü tanıklarının paylaştığı video ve fotoğraflar gazetecilerin olay aktarımında 
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önemli yer bulmuştur. Ayrıca resmi otoritelerin olaylarla ilgili kararları hak-

kında yapılan yorumlar, gazetecilerin özgür bir şekilde düşüncelerini açıklama-

larına olanak tanımıştır. Gazeteciler kendi görüşlerini aktarabilmekte, bu şe-

kilde bir kamuoyu oluşmasına katkı sağlayabilmektedir. Son olarak Kazak gaze-

tecilerin çeşitli basın kuruluşlarına verdikleri röportajlar ve yaptıkları açıkla-

malar da Twitter yoluyla paylaşılmış ve yayılması amaçlanmıştır. Kazak gazete-

ciler Twitter yoluyla gerek Kazakistan, gerekse de dünya kamuoyu ile iletişim 

kurmaya çalışmıştır. Olaylar sırasında yaşanan geniş çaplı internet kesintilerine 

rağmen Kazak gazetecilerin paylaşım yapmaya devam ederek tüm gelişmeleri 

dünya kamuoyu ile paylaşmaya gayret ettikleri görülmüştür. 
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COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA 

KULLANAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİM İÇİ 
ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ 
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Öz 

Bu araştırma ile Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim alan öğretmen adaylarının 

çevrimiçi öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin belirlenmesi ve sınıf değişkenine 

göre motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uzaktan eğitim süre-

cinde topluluk aracı olarak sosyal medya kullanan öğretmen adaylarının çevrim içi öğ-

renmeye yönelik motivasyonlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma, tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu, Kü-

tahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Da-

lında öğrenim görmekte olan 95 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada, Chen 

ve Jang (2010) tarafından İngilizce olarak geliştirilen Özbaşı, Cevahir ve Özdemir (2018) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 28 madde ve 7’li likert tiptedir. Ölçeğin alt boyutları ve tümü için Cronbach’s alpha 

katsayısı 0.60 ile 0.94 değerleri arasındadır. Araştırmada öğretmen adaylarının çevri-

miçi öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla betimsel istatis-

tikler hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf değişkeninin motivasyon düzeylerine 
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etkisini analiz etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araş-

tırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının çevrim içi öğren-

meye yönelik motivasyonlarının orta düzeyde olduğu ve sınıf değişkeni ile çevrimiçi öğ-

renmeye yönelik motivasyonları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşıl-

mıştır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 süreci, sosyal medya, çevrim içi öğrenme, moti-

vasyon. 

 

Determining the Motivations for Online Learning of Teacher Candidates 

Using Social Media in Education in the Covid-19 Process 

 

Abstract 

With this research, it was aimed to determine the motivation levels for online 

learning of teacher candidates who received distance education during the Covid-19 

process to compare them relation to grade levels variable. It is thought that it is im-

portant to determine the motivations for online learning of teacher candidates who use 

social media as a community tool in the distance education process. The research is a 

quantitative research in the screening model. The study group of the research consists 

of 95 teacher candidates studying at Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Educa-

tion, Department of Science Education. The "Online Learning Motivation Scale", which 

was developed in English by Chen and Jang (2010) and adapted into Turkish by Özbaşı, 

Cevahir and Özdemir (2018), was used in the research. The scale has 28 items and Likert 

type. Cronbach's alpha coefficient for the sub-dimensions of the scale and the whole 

ranges between 0.60 and 0.94. In the study, descriptive statistics were calculated in or-

der to determine the motivation levels of teacher candidates for online learning. One-

way analysis of variance (ANOVA) was applied to analyze the effect of teacher candi-

dates' grade levels on their attitude levels. In line with the findings obtained in the re-

search, it has been revealed that the motivations of teacher candidates towards online 

learning are at a moderate level. In addition, it was concluded that there was significant 

difference between the grade level variable and their motivations towards online learn-

ing. 

Keywords: Covid-19 process, social media, online learning, motivation. 

 

1.GİRİŞ 

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 

(Yeni Tip Koronavirus), kısa bir süre sonra dünyaya yayılmıştır. 2020 yılının 
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Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Sal-

gının yayılmasını kontrol altına almak amacı ile dünyanın dört bir yanındaki hü-

kümetlerin çoğu (143 ülke) eğitim kurumlarını yüzyüze eğitime geçici de olsa 

kapatmak durumunda kalmıştır (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku-

rumu UNESCO, 2020).  

10 Mart 2020’de Türkiye’de ilk vakanın görülmesinden sonra Yüksek Öğ-

retim Kurulu’nun (YÖK) kararıyla 13 Mart 2020 tarihinde okullar tatil edilmiş-

tir. Bu tarihin ardından bir hafta sonra da 23 Mart 2020’de uzaktan eğitim süreci 

başlatılmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan kriz karşısında normalde 

örgün eğitim yapılan üniversiteler hızla çalışmalara başlamış ve acil olarak 

uzaktan eğitime uyum sağlamaya çalışmıştır (Keskin ve Özer, 2020). Salgın ve 

kriz sürecinde gerçekleştirilen uzaktan öğretim faaliyetlerine yönelik ilk defa 

“acil uzaktan öğretim” kavramı kullanılmıştır. Bu süreç geleneksel uzaktan öğ-

retim sürecinden ayrı tutulmuştur (Smith, 2020).  

Covid-19 salgını döneminde gerçekleştirdikleri uzaktan öğretim faaliyet-

lerine ilişkin 189 üniversitenin faaliyet raporu incelendiğinde üniversitelerin 

kullandıkları eş zamanlı öğretim ortamları içinde ilk sırada Zoom (%17), ikinci 

sırada Microsoft Teams (%16) ve ardından Adobe Connect (%14) ve Perculus 

(%14) yer almıştır. Üniversiteler bu süreçte toplam 23 farklı eş zamanlı öğretim 

ortamını kullanmışlardır. Eş zamansız öğretim ortamları sıralamasında ilk sı-

rada Moodle (%34), ikinci sırada ALMS (%23) ve üçüncü sırada Google Class-

room (%8) yer almıştır. Eş zamanlı öğrenme ortamı olarak da Microsoft Teams 

(%6), Blackboard (%5) ve Mergen (%3) tercih edilmiştir. Üniversitelerin kul-

landıkları öğrenme yönetim sistemleri incelendiğinde toplam 25 farklı eş za-

mansız öğrenme ortamının tercih edilmiştir (Yavuz, Kayalı, Balat ve Karaman, 

2020).  

Salgın sürecinde Advancity Perculus+ pek çok üniversitenin kullanımına 

sunulmuştur. Ancak alt yapı eksikliği nedeniyle kullanıcıların bir takım sorunlar 

yaşamasına neden olmuştur. Eş zamanlı derslerde öğrenciler ve eğitmenler aynı 

anda ortama giriş yapmakta sorun yaşamış, derslere katılamamış ve bundan do-

layı verimli bir ders ortamı oluşmamıştır. Ayrıca, arşivlenen derslerde video ka-

yıtlarındaki ses ve hareketli görüntü eş zamansızlığı, ders kayıtlarının depo-

lanma alanı yetersizliği nedeniyle silinmesi, sınav zamanı aynı anda sisteme gi-

ren öğrencilerin ortamdan kopması gibi olumsuzluklar da yaşanmıştır.  

Salgın döneminde uzaktan öğrenme sürecinde öğrenciler çoğu zaman içe-

rik-öğrenci arasında tek yönlü iletişim kurmak durumunda kalmıştır. Bu sü-
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reçte öğrencilerin motivasyon, ilgi ve derslere katılım düzeylerinin düşük ol-

duğu çeşitli araştırmalar ile ortaya konulmuştur (Mohan, McCoy, Carroll, Mihut, 

Lyons ve Domhnaill, 2020; Yılmaz, Güner, Mutlu, Doğanay, Yılmaz, 2020). Öğ-

rencilerde kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için öğrenci-öğretmen, öğ-

renci-öğrenci, öğrenci-ders materyali, öğretmen-veli arasında sürekli etkileşim 

sağlanması gerekir (Özgür, 2005; Tuovinen, 2000). Uzaktan eğitimde öğretmen 

ve öğrencinin birbirinden ayrı fiziksel mekânlarda bulunması nedeniyle etkile-

şim, katılım ve iş birliği için çeşitli araçlar (sohbet, ses, beyaz tahta, uygulama 

paylaşma, ekran işaretleme, oylama gibi) önemli rol oynamaktadır (Clark ve 

Kwinn, 2007; Kear, Chetwynd, Williams ve Donelan, 2012). 

Uzaktan öğrenme sürecinde genç yetişkinler arasında sıklıkla kullanılan 

anlık mesajlaşma aracı olan Whatsapp uygulamasının kullanılması öğretmen-

öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki etkileşimi artırmaktadır. Böylece öğ-

renme süreci etkileşimli olarak sürmektedir. WhatsApp’ın sosyal medya uygu-

laması olarak önemli özellikleri ve avantajları vardır. Ücretsiz olma, grup oluş-

turma, toplu mesaj gönderme, grup oluşturmadan toplu mesaj gönderme, tüm 

bilgileri gizleyebilme özellikleri ve başka bir servise kaydolmayı gerektirme-

mesi kullanıcılara cazip gelmektedir. Ayrıca önemli kişilerin bildirimlerini he-

men okumak için ayırabilme, belge paylaşabilme, uygulamayı açmadan iletilere 

cevap verme, gif-emoji-fotoğraf-video gönderebilme, sohbetleri telefonun ana 

ekranına taşıyabilme, iletileri dışa aktarabilme gibi son derece yararlı özellikleri 

de WhatsApp uygulamasını diğer mesajlaşma yazılımlarından farklı kılmaktadır 

(Uzun ve Uluçay, 2017). 

Mazana (2018) tarafından WhatsApp uygulamasının işbirlikli problem 

çözme becerisini ve öğrenmeye ilişkin motivasyonu attırdığı; So (2016) tarafın-

dan öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşimin WhatsApp uygulaması aracılığıyla 

desteklendiğinde akademik başarının arttığı bulgusu ifade edilmiştir. Anlık me-

sajlaşmayı WhatsApp’ın yanında gençlerin sık tercih ettikleri Instagram kulla-

nılarak öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılımı sağlanabilmektedir. Purnama 

(2018) Instagram’ın eğitimde kullanımının öğrenmeye ilişkin motivasyonları 

artırdığını ifade etmiştir. Web 2.0 araçları etkileşimi desteklemekte ve yeni nesil 

öğrencilere formal ve informal öğrenme olanağı sunmaktadır (Junco 2014; Sie-

mens ve Weller, 2011). 

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimde topluluk 

aracı olarak Instagram ve WhatsApp kullanan öğretmen adaylarının çevrim içi 

öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin belirlenmesi ve sınıf değişkenine 
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göre motivasyonlarının karşılaştırılmasıdır. Bu amacı karşılamak için aşağıdaki 

araştırma problemlerine yanıt aranmıştır. 

1. Uzaktan eğitim sürecinde topluluk aracı olarak sosyal medya kullanan 

öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye ilişkin motivasyonları ne düzeydedir? 

2. Uzaktan eğitim sürecinde topluluk aracı olarak sosyal medya kullanan 

öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye ilişkin motivasyonları ile sınıf değiş-

keni arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye ilişkin motivas-

yonlarının belirlenmesinin amaçlandığı betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın 

gerçekleştirilmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama araştırma-

ları, geçmişte veya süreçte var olan bir durumu betimlemeyi amaçlayan araş-

tırma yaklaşımları olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2005). 

 

2.2. Araştırma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği 1., 2., 3. ve 

4. sınıfta öğrenim gören 95 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği 

Araştırmada, öğretmen adaylarının motivasyon düzeylerinin belirlen-

mesi amacıyla Chen ve Jang (2010) tarafından geliştirilen Özbaşı, Cevahir ve Öz-

demir (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Çevrim içi Öğrenme Moti-

vasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek yedi alt boyut ve 28 maddeden oluşan 7’li 

likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları, “Bilmeye yö-

nelik içsel motivasyon” alt boyutu için .80, “Başarmaya yönelik içsel motivas-

yon” alt boyutu için .90, “Uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon” alt boyutu 

için 0.81, “Belirlenmiş düzenleme” alt boyutu için 0.84, “İçe yansıyan düzen-

leme” için 0.83, “Dış düzenleme” için 0.60 ve “Motivasyonsuzluk” alt boyutu için 

ise 0.78 düzeyinde bulunmuştur. Ölçeğin tümü için Cronbach’s Alpha değeri 

0.94 olarak hesaplanmıştır. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının “Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği” alt boyut-

larından aldıkları toplam puan hesaplanmış ve ölçekten aldıkları toplam puan-

ların ortalaması, standart sapması, minimum ve maksimum değerleri hesaplan-

mıştır. Betimsel istatistiklere ait tablolar yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının 

sınıf düzeylerinin motivasyon düzeylerine etkisini analiz etmek amacıyla nor-

mallik ve varyansların homojenliği kontrol edilmiştir. Bu incelemelere göre; 

elde edilen veriler normal dağılıma sahip olduğu için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) uygulanmıştır. 

 

2.5. Veri Toplama Süreci 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, örgün öğrenme 

kurumlarında yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitime bırakmıştır. Yükseköğre-

tim kurumlarına devam eden üniversite öğrencileri, ev ortamında devam eden 

çevrim içi eğitimlerini öğrenme yönetim sistemi aracılığı ile eş zamanlı ve eş za-

mansız olarak sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada pandemi sürecinde, öğretmen 

adaylarının birbirleri ile ve öğretim elemanı ile iletişim sağlayabilmeleri ama-

cıyla gençlerin en çok tercih ettikleri sosyal ağlardan WhatsApp ve Instagram 

kullanılmıştır. Bir dönem süren derslerin ardından veriler öğretmen adaylarına 

“Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda, öncelikle öğretmen 

adaylarının çevrim içi öğrenme motivasyon düzeylerine ilişkin betimsel istatis-

tikler sunulmuş, ardından sınıf düzeyi değişkenine göre karşılaştırmalara yer 

verilmiştir. Elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

3.1. Çevrim içi Öğrenme Motivasyonuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ilk alt problemi olan “Uzaktan eğitim sürecinde topluluk 

aracı olarak sosyal medya kullanan öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye 

ilişkin motivasyonları ne düzeydedir?” sorusunu cevaplamak amacıyla, öğret-

men adaylarının çevrimiçi öğrenme motivasyon ölçeğinin her bir boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması, standart sapması, minimum ve maksimum de-

ğerleri hesaplanmış, Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği Alt 

Boyutları Toplam Puanlarına Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Ve Mini-

mum-Maksimum Değerleri 
 N Madde 

Sayısı 
En dü-
şük 
puan 

En yük-
sek puan 

 

/m 
Ss 

Bilmeye yönelik 
içsel motivasyon 

95 4 9 28 23.16 5.79 3.58 

Başarmaya yöne-
lik içsel motivas-
yon 

95 4 11 24 18.16 4.54 2.67 

Uyarım yaşamaya 
yönelik içsel mot. 

95 4 13 28 22.00 5.50 3.30 

Belirlenmiş dü-
zenleme 

95 4 8 28 22.38 5.59 4.47 

İçe yansıyan dü-
zenleme 

95 4 7 28 19.27 4.81 4.81 

Dış düzenleme 
95 4 7 28 20.69 5.17 4.67 

Motivasyonsuzluk 
95 4 10 28 20.26 5.06 4.80 

Toplam 
95 28 73 190 145.95 5.17 21.45 

 

Öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenme motivasyon ölçeğine verdikleri 

yanıtlara göre belirlenen betimsel istatistikler Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 

1’deki sonuçlara göre öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenme motivasyon öl-

çeğinden elde edilen ortalama puanın madde sayısına bölümünden elde edilen 

puanlar yorumlanırken aralıklar “tamamen katılmıyorum” (1.04-1.88), “katıl-

mıyorum” (1.89 - 2.73), “biraz katılmıyorum” (2.74 -3.58), “kararsızım” (3.59 – 

4.43), “biraz katılıyorum” (4.44-5.28), “katılıyorum” (5.29– 6.14) ve “tamamen 

katılıyorum” (6.15 – 7.00) kategorileri içinde değerlendirilmiştir. Verilerin daha 

anlamlı olarak yorumlanması için “Seçenek sayısı – 1 / Seçenek sayısı” formülü 

kullanılarak, ölçme aracına verilen cevapların aralık katsayıları belirlenmiştir 

(Akduman, Hatipoğlu ve Yüksekbilgili, 2015). 

Ölçeğin bilmeye yönelik içsel motivasyon alt boyutunda 4 madde yer al-

maktadır. Bu alt boyuta ilişkin en düşük 9 en yüksek 28 puan alınabilir. Ölçek 

orta puanı ise 16 puandır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortala-
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ması ((�̅�=23.16) ölçek orta puanından yüksektir. Ortalama puanın madde sayı-

sına bölümüne ilişkin sonuç 5.79 ile bilmeye yönelik içsel motivasyonun “katılı-

yorum” aralığında olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının bil-

meye yönelik içsel motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Ölçeğin başarmaya yönelik içsel motivasyon alt boyutunda 4 madde yer 

almaktadır. Bu alt boyuta ilişkin en düşük 11 en yüksek 24 puan alınabilir. Ölçek 

orta puanı ise 16 puandır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortala-

ması (�̅�=18.16) ölçek orta puanından yüksektir. Ortalama puanın madde sayı-

sına bölümüne ilişkin sonuç 4.54 ile başarmaya yönelik içsel motivasyonun “bi-

raz katılıyorum” aralığında olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, öğretmen aday-

larının başarmaya yönelik içsel motivasyonlarının orta düzeyde olduğu yorumu 

yapılabilir. 

Ölçeğin uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon alt boyutunda 4 

madde yer almaktadır. Bu alt boyuta ilişkin en düşük 13 en yüksek 28 puan alı-

nabilir. Ölçek orta puanı ise 16 puandır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları 

puan ortalaması (�̅�=22) ölçek orta puanından yüksektir. Ortalama puanın 

madde sayısına bölümüne ilişkin sonuç 5.50 ile uyarım yaşamaya yönelik içsel 

motivasyonun “katılıyorum” aralığında olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, öğ-

retmen adaylarının uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyonlarının yüksek 

düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Ölçeğin belirlenmiş düzenleme alt boyutunda 4 madde yer almaktadır. Bu 

alt boyuta ilişkin en düşük 8 en yüksek 28 puan alınabilir. Ölçek orta puanı ise 

16 puandır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması (�̅�=22.38) 

ölçek orta puanından yüksektir. Ortalama puanın madde sayısına bölümüne iliş-

kin sonuç 5.59 ile belirlenmiş düzenlemenin “katılıyorum” aralığında olduğu or-

taya çıkmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının belirlenmiş düzenlemelerinin 

yüksek düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Ölçeğin içe yansıyan düzenleme alt boyutunda 4 madde yer almaktadır. 

Bu alt boyuta ilişkin en düşük 7 en yüksek 28 puan alınabilir. Ölçek orta puanı 

ise 16 puandır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması 

(�̅�=19.27) ölçek orta puanından yüksektir. Ortalama puanın madde sayısına bö-

lümüne ilişkin sonuç 4.81 ile içe yansıyan düzenleme “biraz katılıyorum” aralı-

ğında olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının içe yansıyan dü-

zenlemelerinin orta düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Ölçeğin dış düzenleme alt boyutunda 4 madde yer almaktadır. Bu alt bo-

yuta ilişkin en düşük 7 en yüksek 28 puan alınabilir. Ölçek orta puanı ise 16 pu-

andır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması (�̅�=20.69) ölçek 

orta puanından yüksektir. Ortalama puanın madde sayısına bölümüne ilişkin 
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sonuç 5.17 ile dış düzenlemenin “biraz katılıyorum” aralığında olduğu ortaya 

çıkmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının dış düzenlemelerinin orta düzeyde 

olduğu yorumu yapılabilir. 

Ölçeğin motivasyonsuzluk boyutunda 4 madde yer almaktadır. Bu alt bo-

yuta ilişkin en düşük 10 en yüksek 28 puan alınabilir. Ölçek orta puanı ise 16 

puandır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması (�̅�=20.26) öl-

çek orta puanından yüksektir. Ortalama puanın madde sayısına bölümüne iliş-

kin sonuç 5.06 ile motivasyonsuzluğun “biraz katılıyorum” aralığında olduğu or-

taya çıkmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının motivasyonsuzluklarının orta 

düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenme motivasyon ölçeğine ilişkin 

toplam 28 madde yer almaktadır. Ölçeğe verilen en düşük 73 en yüksek 190 

puan alınabilir. Ölçek orta puanı ise 112 puandır. Öğretmen adaylarının ölçek-

ten aldıkları puan ortalaması (�̅�=145.95) ölçek orta puanından yüksektir. Orta-

lama puanın madde sayısına bölümüne ilişkin sonuç 5.21 ile çevrim içi öğrenme 

motivasyonunun “biraz katılıyorum” aralığında olduğu ortaya çıkmıştır. Buna 

göre, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme motivasyonlarının orta düzeyde 

olduğu yorumu yapılabilir. 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Uzaktan eğitim sürecinde topluluk 

aracı olarak sosyal medya kullanan öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye 

ilişkin motivasyonları ile sınıf değişkeni arasında anlamlı farklılık var mıdır?” 

sorusunu cevaplamak için, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme motivas-

yon ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeyine göre ortalaması, standart sap-

ması, minimum ve maksimum değerleri hesaplanmış, Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Motivas-

yon Ölçeği Toplam Puanların Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Aritmetik 

Ortalama, Standart Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 
Sınıf N En düşük 

puan 
En yüksek 

puan 
 

Ss 

1. sı-
nıf 

32 73 174 139.56 21.40 

2. sı-
nıf 

23 112 190 156.82 16.04 

3. sı-
nıf 

14 124 171 156 14.59 

4. sı-
nıf 

26 92 172 138.80 23.55 
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Tablo 2’ye göre 1. sınıf öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenmeye yöne-

lik motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması �̅�=139.56; 2. sınıf öğ-

retmen adaylarının çevrim içi öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeğinden aldık-

ları puanların ortalaması �̅�=156.82; 3. sınıf öğretmen adaylarının çevrim içi öğ-

renmeye yönelik motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması�̅� =156; 

4. sınıf öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeğin-

den aldıkları puanların ortalaması �̅�=138.80’dir. Tablo3’te sınıf düzeyi değişke-

nine göre öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme motivasyon düzeylerine iliş-

kin Tek Yönlü Varyans Analizi testi sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Motivasyon Ölçme 

Aracından Aldıkları Puanların Sınıf Düzeylerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

Sd Kareler 

ortala-

ması 

F p Anlamlı Fark 

Gruplar arası 6766,61 3 2255,53 5,62 ,001 1.sınıf ve 2.sınıf 

Gruplar içi 36497,21 91 401,06    

Toplam 43263,83 94     

 

Tablo 3, sınıf düzeyine göre öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenme mo-

tivasyon ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğunu göstermektedir [F(3-94)=5,62, P<0.05]. Görülen bu farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbiriyle karşılaştırılmıştır. 

Tukey testi sonuçlarına göre; 1. Sınıfta (�̅�=139.56) ve 2. sınıfta (�̅�=156.82) öğ-

renim gören öğretmen adayları arasında 2. sınıfta öğrenim görenlerin lehine an-

lamlı farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 2. sınıfta öğrenim gören öğret-

men adaylarının çevrimiçi motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu yo-

rumu yapılabilir. 

 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırma, salgın döneminde uzaktan eğitimde topluluk aracı olarak 

Instagram ve WhatsApp kullanan öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenmeye 

yönelik motivasyon düzeylerinin belirlenmesi ve sınıf değişkenine göre moti-

vasyonlarının karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk 

problemi doğrultusunda, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik 
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motivasyonları, ölçeğin her bir boyutu ve toplamı için değerlendirilmiştir. Öğ-

retmen adaylarının çevrimiçi öğrenme motivasyon ölçeğine ilişkin görüşleri alt 

boyutlara göre incelendiğinde, bilmeye yönelik içsel motivasyonlarının, uyarım 

yaşamaya yönelik içsel motivasyonlarının ve belirlenmiş düzenlemelerinin, 

“yüksek” düzeyde, içe yansıyan ve dış düzenlemelerinin “orta” düzeyde, başar-

maya yönelik içsel motivasyonlarının ve motivasyonsuzluklarının “orta” dü-

zeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme moti-

vasyon ölçeğine ilişkin görüşleri incelendiğinde, çevrim içi öğrenmeye ilişkin 

motivasyonlarının “orta” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçek puanlarının yo-

rumlanmasında kullanılan aralıklar değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının 

motivasyonlarının yüksek düzeye yakın olduğu yorumu yapılabilir. Baygeldi, 

Öztürk ve Dikkartın Övez (2021) pandemi sürecinde yüz yüze eğitimleri kesin-

tiye uğrayan ve uzaktan eğitime geçiş yapan eğitim fakültesi öğrencilerinin çev-

rimiçi öğrenme hazır bulunuşluk ve e-öğrenme ortamlarına yönelik motivasyon 

düzeylerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladıkları araştırmala-

rında, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin yüksek ol-

duğu, e-öğrenme ortamlarına yönelik motivasyon düzeylerinin orta düzeyde ol-

duğu sonucuna ulaşmışlardır. Fırat, Kılınç ve Yüzer (2018) ise araştırmalarında 

uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi öğrenme ortamlarında içsel motivas-

yon düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Salgın öncesinde uzaktan eğitime ilişkin eleştirilerden bazıları şu şekilde 

sıralanabilir: Öğrenci motivasyonunu sağlamanın zor ve öğretim yöntemleri 

açısından çok sınırlı olması (Doğan ve Paydar, 2019); uzaktan eğitimin sıkıcı, 

etkileşimsiz ve duygusuz bulunması (Kaleli Yılmaz ve Güven, 2015); düşük mo-

tivasyon düzeyine sahip öğrencilerin programı tamamlamadan ayrılması veya 

etkileşimin önemsenmemesi nedeniyle kendilerini ortamdan izole edilmiş his-

setmeleridir (Moore ve Kearsley, 1996; Muilenburg & Berge, 2005). Salgın dö-

neminde acil uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilerin derse katılım ve moti-

vasyon düzeylerinin düştüğü belirlenmiştir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının 

içerikle olan tek yönlü iletişiminin sosyal medya araçları kullanılarak arttırıl-

ması ve sosyal medya kullanımı ile birbirleriyle, öğretmenleriyle ve içerik ile et-

kileşim kurmaları sağlanmıştır. Öğretmen adaylarının motivasyonlarının arttı-

rılabilmesi için aralarında sağlanan etkileşimin ve bu etkileşimin niteliğinin 

önemli olduğu söylenebilir. Uzaktan eğitimde sosyal medyanın kullanımının öğ-

retmen adaylarının motivasyonlarının artmasına katkı sağladığı belirtilebilir. 
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Araştırmanın ikinci problemi çerçevesinde elde edilen bulgular sonu-

cunda öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkeni ile çevrimiçi öğrenme moti-

vasyon puanları arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğret-

men adaylarının öğrenim gördükleri sınıfa göre, 2. sınıfta öğrenim gören öğret-

men adaylarının çevrim içi öğrenme motivasyon puan ortalamalarının 1. sınıfta 

öğrenim görenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, 1. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarının salgın sürecinde eğitimlerine uzaktan eği-

tim ile başlamalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir. 2. Sınıfta öğrenim gö-

ren öğretmen adayları ise bir dönem yüz yüze eğitim aldıktan sonra uzaktan 

eğitime geçmişlerdir. Bu süreçte birbirleriyle ve arkadaşları ile olan iletişimle-

rinin uzaktan eğitim sürecinde de motivasyonlarına etki ettiği söylenebilir. Bay-

geldi, Öztürk ve Dikkartın Övez (2021) ise araştırmalarında pandemi sürecinde 

eğitim fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk ve e-öğ-

renme ortamlarına yönelik motivasyon düzeylerinde sınıf düzeyine göre farklı-

lık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

 

5. ÖNERİLER 

Bu araştırmada, salgın sürecinde uzaktan eğitimde sosyal medya kullanan 

öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri nicel 

yöntem ile belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının motivasyon düzeylerinin daha 

derinlemesine incelenebilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden de yararla-

nılarak görüşmeler yapılabilir. Böylelikle nitel ve nicel veriler birlikte değerlen-

dirilerek, öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenme motivasyonlarının artırıl-

ması için alanyazına katkı sağlanabilir. Yapılan araştırmada öğretmen adayları-

nın çevrim içi motivasyon düzeyleri sınıf değişkeni açısından incelenmiştir. Çev-

rimiçi motivasyon düzeylerinin, cinsiyet, öğrenim görülen program, yüzyüze 

derslere katılma durumu gibi farklı değişkenler açısından incelendiği araştır-

malar tasarlanabilir. Ayrıca, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik 

motivasyonlarının, tutum, memnuniyet ve akademik başarı gibi farklı değişken-

lerle ilişkisini ortaya koyan araştırmalar tasarlanabilir. 
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İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN STRATEJİK 

LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN 
ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
 

Mahmut BİÇER1 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

 

Öz 

Bu çalışmada ilk ve ortaokul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin 

öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma, Adıyaman ili 

merkezinde görevli ilk ve orta okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarını sap-

tama; öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına yönelik algıla-

rını belirlemek, bu algıların stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

ve uygulayıcılara, araştırmacılara öneriler amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 

2014-2015 eğitim öğretim yılında Adıyaman ili merkezinde görev yapan ilk ve orta okul 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfî küme örnekle-

mesi kullanılarak seçilen 320 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada cinsiyet değişke-

nine göre dönüşümcü ve yönetimsel liderlik boyutlarında öğretmenlerin görüşleri ara-

sında anlamlı bir farklılık olduğu ve bulunan anlamlı farklılığın ise erkek öğretmenlerin 

lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mesleki kıdem değişkenine göre okul mü-

dürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin dönüşümcü ve yönetimsel liderlik bo-

yutlarında öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşıl-

mıştır. Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin dönüşümcü ve politik 

liderlik boyutlarında yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark-

lılık olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Liderlik, Stratejik Liderlik, Okul Yöneticisi 
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Examination of Teacher's Perceptions of Primary And Secondary School 

Principals Regarding Their Strategic Leadership Behaviors in Terms Of 

Some Variables 

 

Abstract 

In this research, it was aimed to reveal the teachers' opinions about the primary 

and secondary school principals' strategic leadership behaviors. The research is about 

identifying strategic leadership behaviors of primary and secondary school principals 

who work in Adıyaman city center, identifying teachers', primary and secondary school 

principals' strategic leadership perceptions, By identifying the relation between the per-

ceptions and strategic leadership behaviors, it was aimed to offer suggestions to practi-

tioners, and researchers. The population of the research is comprised of teachers wor-

king in Adıyaman city center in the 2014-2015 academic year. The research’s sample is 

comprised of 320 teachers selected by using random cluster sampling According to the 

gender variable, it was found out that there is a significant difference among teachers' 

opinions in the sub dimension of transformational and administrative leadership, and 

the significant difference is for male teachers. Moreover, it was realized that according 

to the seniority variable, there is a significant difference among the teachers' opinions 

in the sub dimension of transformational and administrative leadership. It was identi-

fied that according to the age variable, a significant difference appears in the transfor-

mational and political leadership sub dimensions about the primary and secondary 

school principals' strategic leadership behaviors.  

Key words: Education, Leadership, Strategic Leadership, School Manager. 

 

1.GİRİŞ 

Eğitim sisteminde son yıllarda, eğitim yönetimi alanının bir uzmanlık ge-

rektirdiği sıkça dillendirilmiştir. Ayrıca eğitim yöneticiliğinin meslek haline ge-

tirilmesi çabaları da yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Ülkemizin ve toplumu-

muzun gelişebilmesi adına öğretmenler arasından lider özelliklerini taşıyan yö-

neticilerin seçilerek iş başına getirilmesi artık gereklilik arz etmektedir. Bu gö-

revi ise, ancak teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, dinamik, değişime ayak uy-

duran, insanlar arası ilişkileri iyi bilen, bilgi ve karizması ile iş görenleri etkile-

yen kişiler yerine getirebilir. Ayrıca değişim de dâhil karşılaşılan güçlüklerin üs-

tesinden ekip ruhu ile gelebilen ve nihayet örgütü bir bütün olarak görüp onunla 

ilgili geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen fikri yeteneğe sahip yöneticiler 

ve yönetimler liderlik görevini layıkıyla yerine getirebilir (Sütçü, 2008). 
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Günümüzde okullar yeni eğitim-öğretim teknikleri, rekabetin artması, iş 

tatminsizliği, ekonomik olarak yetersizlik gibi birçok faktör nedeniyle önemli 

ölçüde değişime uğramış ve bunun sonucu olarak daha karmaşık hale gelmiştir. 

Stratejik liderlik uygulamaları işletmelerin sürekli değişen rekabet şartlarında 

varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri için üst düzey yöneticile-

rin yerine getirmesi gereken uygulamalardır (Besler, 2001). 

Değişen Türkiye şartlarında eğitim yöneticilerinin de görevleri değişmek-

tedir. Sadece günlük işleri sürdüren iyi bir yönetici olmak yeterli olmayacaktır. 

Stratejik düşünebilme yeteneğine sahip ve stratejik kararlar alabilen, geleceğe 

odaklanabilen okul müdürlerinin yönetici olması gerekir (Uğurluoğlu ve Çelik, 

2009). 

Etkili bir stratejik lider, etkin bir katılımı özendirerek, çalışma grubunda 

yüksek düzeyde gruba bağlılığı, arkadaşlığı ve işbirliğini sağlar (Yavaşgel, 

2002). Tüm liderlik türlerindeki vasıflara sahip olan stratejik liderlerin dönü-

şümcü, yönetsel, etik ve politik olmak üzere dört önemli stratejik liderlik özelli-

ğini kullanması gerektiğine inanılmaktadır ( Uğurluoğlu ve Çelik, 2009).  

Milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin stratejik liderlik becerileri örgüt 

içinde yaşanan sapma davranışı düzeyini etkilemektedir. Müdürlerin sahip ol-

dukları stratejik liderlik becerisi düzeyi, okullarda yaşanan sapma davranışları-

nın azalmasında büyük bir öneme sahiptir. Müdürlerin stratejik liderlik beceri-

lerini kullanabilme düzeylerine göre okullarda sapma davranışlarının azalacağı 

söylenebilir. 

Stratejik liderlik özelliklerinin bileşiminin, çok farklı koşullarda ve belir-

sizliğin hâkim olduğu durumlarda yöneticilere başarılı olma imkânı vereceği 

söylenebilir. Yönetici olarak gücünü yasal yetkilerden alan okul müdürü, okul 

lideri olarak etkilemeyi, okuldaki güçleri birleştirmeyi, kaynakları etkili olarak 

kullanmayı ve örgütsel bir kimlik geliştirmeyi sağlayabilir (Uğurluoğlu ve Çelik, 

2009). 

Okul yöneticisi, çalışanlar arasında iletişim kuran, çalışanları eş güdümle-

yen ve sonuçta bütün yapılan etkinlikleri değerlendirerek okul örgütünü etkili 

ve başarılı düzeye ulaştırmaya çalışan kişidir (Başar, 1995; Akt: Can ve Çelikten, 

2000). Eğitim yönetimiyle ilgili çağdaş tartışmalarda değişmenin merkezi ola-

rak okul görülmektedir. Öğrenen bir örgüt olarak okulda, bir öğretim ve değişim 

lideri olarak okul yöneticisinin konumu önem kazanmaktadır (Turan ve Şişman, 

2000). 
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Teknolojik gelişmelere ve artan küreselleşmeye bağlı olarak rekabet or-

tamı da giderek karmaşıklaşıp zorlaşmaktadır. Örgütlerin karşılaştıkları strate-

jik sorunlar da bu ortamda değişimler meydana getirmektedir. Günümüz deği-

şen toplum düzenine uyum sağlamak, bu toplumun gelişmesine ve ilerlemesine 

katkıda bulunmak için hem kendi kendine yeten hem de topluma yararlı olan 

bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bireylerin yetişmesini sağlayan okulla-

rın bu durumda uzun vadeli gelişmeler elde etmesi ve daha sağlıklı bir eğitim 

öğretim ortamı hazırlayabilmeleri için stratejiye önem vermeleri ve stratejik 

planlama yapmaları gerekir. Bu nedenle de strateji kavramını, stratejik düşün-

meyi benimsemiş olan kısaca stratejik lider olarak tanımlanan bireylere gerek-

sinim vardır (Ülker, 2009).  

Okulların iç ve dış çevre analizlerini yaparak, eksikliklerini, kuvvetli ve 

zayıf yönlerini, karşısına çıkabilecek fırsat ve tehditleri bilmesi, hedefleri doğ-

rultusunda önceliklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu araştırmanın belirtilen 

bu süreçlerin uygulanması ve yönetilmesi konusunda, okul müdürlerine yol 

gösterici olacağı umulmaktadır. Araştırma ile ilk ve ortaokul müdürlerinin stra-

tejik liderlik uygulamalarının değerlendirilmesi yapılarak, okulların etkililiğinin 

artırılması için gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlayacağı düşünül-

mektedir. 

Bu araştırmada, okul yöneticilerin başarılı bir örgüt oluşturabilmeleri için 

stratejik lider özelliklerini taşımaları gerektiği yönünde bir anlayış oluşturul-

mak istenmektedir. Elde edilen veriler okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yö-

nelik araştırmalara ışık tutacaktır.  Araştırma ile mevcut yasal ve bürokratik 

sınırlandırmaların, okul müdürlerinin zaman yetersizliği ya da zamanı etkili 

kullanamamaları ve mali kaynakların yetersizliğinin stratejik liderlik uygulama-

ları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu etkilerin belirlenmesi, so-

runların aşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Araştırmanın eğitim örgütlerinde stratejik liderlik uygulamaları konu-

sunda alana katkı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca bu araştırmanın, bu ko-

nuda yapılacak yeni araştırmalara rehberlik yapabileceği ve alan yazında konu-

nun tartışılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmada 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İlk ve ortaokul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğ-

retmen algıları nedir? 

2.Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen al-

gıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir? 
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3. Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen al-

gıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir? 

4. Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen al-

gıları mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir? 

5. Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen al-

gıları yaş değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir? 

 

2.YÖNTEM 

Bu çalışma nicel bir araştırma olup tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 

modeli, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını 

amaçlayan çalışmalara denir. Tarama modelinde anket teknikleri ile katılımcı-

lardan veriler toplanır ve toplanan bu veriler analiz edilerek bulgulara ulaşılır. 

Ayrıca araştırmada nedensel karşılaştırma modeli de kullanılmıştır. Nedensel 

karşılaştırma modeli, insan grupları arasındaki farklılıklara hangi değişkenlerin 

neden olduğunu ve bu farklılıkların sonuçlarını, koşullar ve katılımcılar üze-

rinde herhangi bir müdahale olmadan, belirlemeyi amaçlayan modeldir (Büyü-

köztürk, 2012). 

 

2.1.Araştırmanın Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada verileri toplamak için, iki bölümden oluşan bir veri top-

lama aracı hazırlanmıştır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan 

“Yönerge” ve “Kişisel Bilgi Formu” yer almaktadır. İkinci bölümde ise orjinali 

Florida Atlantic Üniversitesi’nden “John Pisapia” (2009) tarafından geliştirilen 

ve Türkiye’de okul müdürlerine yönelik olarak uyarlaması Aydın (2012) tara-

fından yapılan “Stratejik Liderlik Ölçeği (SLÖ) kullanılmıştır. Ölçek politik, etik, 

yönetimsel ve dönüşümsel liderlik olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır.  

 35 maddeden oluşan “Stratejik Liderlik Ölçeği” nin Cronbach Alpha de-

ğeri “0,88” olarak bulunmuştur. Elde edilen değer α=0,80–1,00 aralığında oldu-

ğundan bu ölçeğin “Yüksek Derecede Güvenilir” olduğu söylenebilir (Kalaycı, 

2010). 

  

2.2.Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi 

Adıyaman İli merkezinde “Tesadüfî Küme Örneklemesi” yoluyla belirle-

nen 320 öğretmene, “Stratejik Liderlik Ölçeği” uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmanın örneklemine gi-

ren öğretmenlerin okullarında bizzat araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 
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Araştırma verilerinin çözümlemesinde aşağıdaki veri çözümleme teknikleri kul-

lanılmıştır. 

1. Araştırmanın “Okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamalarına iliş-

kin öğretmenlerin görüşleri nedir?” şeklindeki birinci alt problemi için sorulara 

verilen yanıtların frekans, yüzde, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

hesaplanmış, elde edilen sonuçlar tablolar halinde gösterilerek yorumlanmıştır. 

2. Araştırmanın “Okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamalarına iliş-

kin öğretmenlerin görüşleri cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve öğrenim durumu de-

ğişkenlerine göre öğretmenlerin görüşleri anlamlı fark göstermekte midir?” 

ikinci alt problemi için cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenleri açısından t-

testi, yaş ve mesleki kıdem değişkenleri açısından tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılarak, .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda değişkenler arasında farklılığın nereden kaynak-

landığını belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmıştır. Yapılan testlerin sonuçları 

tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

 

3.BULGULAR 

Bu bölümde, Adıyaman ili merkezinde çalışan öğretmenlerin, okul mü-

dürlerinin stratejik liderlik uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinden 

elde edilen bulgular, tablolar halinde sunulmuştur. 

 

3.1.Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen gö-

rüşlerinin düzeylerini belirlemek için yapılan istatistiki çalışmalar sonucu elde 

edilen bulgular aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Dönüşümsel liderlik boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

MADDELER  Düzey SS. 

2.Okul müdürümüz, fikirlerimizi şekillendirme de 

bize yardımcı olur. 

3,34 O. Derecede 

Katılıyorum 

1,185 

13. Okul müdürümüz, bizi, lider olmaya özendirir. 2,83 Katılıyorum 1,036 

15.Okul müdürümüz, okulun uzun vadeli hedeflerine 

bağlı kalmamız konusunda bizi teşvik eder.  
2,48 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,950 

18. Okul müdürümüz, politika oluşturur.  
2,93 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,972 

21. Okul müdürümüz, okul için çalışanların katıldığı 

bir hedef oluşturmaya çalışır.  
2,62 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,969 
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23. Okul müdürümüz, fırsatları görmemize yardım 

eder. 
2,41 

Katılmıyorum 
,606 

29. Okul müdürümüz, ortak bir vizyon oluşturmaya 

çalışır. 
3,31 

Katılıyorum 
,872 

Dönüşümsel Liderlik Boyutuna İlişkin Genel Du-

rum 
2,84 

Katılmıyorum 
,518 

 

Yukarıdaki Tablo 2’deki dönüşümsel liderlik boyutuna ilişkin öğretmen 
görüşleri incelendiğinde, “Okul müdürümüz, fikirlerimizi şekillendirme de bize 
yardımcı olur.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde 

( =3.34); “Okul müdürümüz, bizi, lider olmaya özendirir.” maddesine öğret-

menler “Katılıyorum” düzeyinde ( =2.83); “Okul müdürümüz, okulun uzun va-
deli hedeflerine bağlı kalmamız konusunda bizi teşvik eder.” maddesine öğret-

menler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =2.48); “Okul müdürümüz, 
politika oluşturur.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düze-

yinde ( =2.93); “Okul müdürümüz, okul için çalışanların katıldığı bir hedef 
oluşturmaya çalışır.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” dü-

zeyinde ( =2.62); “Okul müdürümüz, fırsatları görmemize yardım eder.” mad-

desine öğretmenler “Katılmıyorum” düzeyinde ( =2.41); “Okul müdürümüz, 
ortak bir vizyon oluşturmaya çalışır.” maddesine öğretmenler “Katılıyorum” dü-

zeyinde ( =3.31) görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 3. Yönetimsel liderlik boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

MADDELER  Düzey SS. 

5. Okul müdürümüz, sonuçlardan bizi sorumlu tutar.  
2,86 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,055 

8. Okul müdürümüz, işlerin nasıl yapılacağına karar 

verir. 
2,83 

Katılıyorum 
1,037 

14. Okul müdürümüz, kuralları ve politikaları işletir. 
2,60 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,116 

24. Okul müdürümüz, verdiğimizin sözlerden bizi so-

rumlu tutar.  
3,95 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,667 

28. Okul müdürümüz, müracaatlarımızda hiyerarşiyi 

takip etmemizi söyler. 
3,83 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,685 

Yönetimsel Liderlik Boyutuna İlişkin Genel Du-

rum 
3,21 

Katılmıyorum 
,582 
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Yukarıdaki Tablo 3’teki yönetimsel liderlik boyutuna ilişkin öğretmen gö-

rüşleri incelendiğinde, “Okul müdürümüz, sonuçlardan bizi sorumlu tutar.” 

maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =2.86); 

“Okul müdürümüz, işlerin nasıl yapılacağına karar verir.” maddesine öğretmen-

ler “Katılıyorum” düzeyinde ( =2.83); “Okul müdürümüz, kuralları ve politi-

kaları işletir.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde 

( =2.60); “Okul müdürümüz, verdiğimizin sözlerden bizi sorumlu tutar.” mad-

desine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =3.95); “Okul 

müdürümüz, müracaatlarımızda hiyerarşiyi takip etmemizi söyler.” maddesine 

öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =3.83) görüş bildirdik-

leri tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4. Etik liderlik boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

MADDELER  Düzey SS. 

3. Okul müdürümüz, bize karşı dürüsttür.  
2,99 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,950 

6. Okul müdürümüz, doğru olanı yapmamız için bizi 

teşvik eder.  
3,02 

Katılıyorum 
,974 

10. Okul müdürümüz, görüşlerimize saygı duyar ve 

onları dikkate alır.  
2,72 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,048 

11. Okul müdürümüz, çalışanların özel hayatına 

saygı duyar.  
2,72 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,063 

17. Okul müdürümüz, ilkelere dayalı alınan kararla-

rın arkasında durur.  
2,41 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,028 

22. Okul müdürümüz, okulun çıkarlarını kendi çıkar-

larından üstün tutar. 
2,53 

Katılmıyorum 
1,017 

32. Okul müdürümüz, tartışmalarda ve karar alma 

süreçlerinde okulun temel değerlerini vurgular.  
2,93 

Katılıyorum 
,567 

Etik Liderlik Boyutuna İlişkin Genel Durum 2,75 Katılmıyorum ,760 

 

Yukarıdaki Tablo 4’teki etik liderlik boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

incelendiğinde, “Okul müdürümüz, bize karşı dürüsttür.” maddesine öğretmen-

ler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =2.99); “Okul müdürümüz, 

doğru olanı yapmamız için bizi teşvik eder.” maddesine öğretmenler “Katılıyo-

rum” düzeyinde ( =3.02); “Okul müdürümüz, görüşlerimize saygı duyar ve on-
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ları dikkate alır.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düze-

yinde ( =2.72); “Okul müdürümüz, çalışanların özel hayatına saygı duyar.” 

maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =2.72); 

“Okul müdürümüz, ilkelere dayalı alınan kararların arkasında durur.” madde-

sine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =2.41); “Okul mü-

dürümüz, okulun çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutar.” maddesine öğret-

menler “Katılmıyorum” düzeyinde ( =2.53); “Okul müdürümüz, tartışmalarda 

ve karar alma süreçlerinde okulun temel değerlerini vurgular.” maddesine öğ-

retmenler “Katılıyorum” düzeyinde ( =2.93) görüş bildirmişlerdir. 

 

Tablo 5. Politik liderlik boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri 

MADDELER  Düzey SS. 

4. Okul müdürümüz, nüfuzlu kişilerle iyi ilişkiler ku-

rar.  
3,36 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,960 

12. Okul müdürümüz, okul dışı insanlarla /kurum-

larla ortaklık geliştirir.  
2,54 

Katılıyorum 
1,141 

16. Okul müdürümüz, kendisine yardım edildiğinde 

ödül verir. 
2,97 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,038 

20. Okul müdürümüz, yapılan yardımı karşılıksız bı-

rakmaz.  
2,25 

O. Derecede 

Katılıyorum 
1,164 

26. Okul müdürümüz, yapılmasını istediği işlerin ye-

rine getirilmesi için ödül vaat eder. 
3,52 

O. Derecede 

Katılıyorum 
,565 

27. Okul müdürümüz, işlerin yerine getirilmesinde 

etkisi olan insanlara ulaşmaya çalışır.  
3,63 

Katılmıyorum 
,819 

31. Okul müdürümüz, güç ve nüfuz sahibi kişilerle 

ilişkilerini sürdürür. 
3,18 

Katılıyorum 
,871 

Politik Liderlik Boyutuna İlişkin Genel Durum 3,06 Katılmıyorum ,490 

 

Yukarıdaki Tablo 5’teki politik liderlik boyutuna ilişkin öğretmen görüş-

leri incelendiğinde “Okul müdürümüz, nüfuzlu kişilerle iyi ilişkiler kurar.” mad-

desine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde ( =3.36); “Okul 

müdürümüz, okul dışı insanlarla/kurumlarla ortaklık geliştirir.” maddesine öğ-

retmenler “Katılıyorum” düzeyinde ( =2.54); “Okul müdürümüz, kendisine 

yardım edildiğinde ödül verir.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılı-

yorum” düzeyinde ( =2.97); “Okul müdürümüz, yapılan yardımı karşılıksız bı-

rakmaz.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde (
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=2.25); “Okul müdürümüz, yapılmasını istediği işlerin yerine getirilmesi için 

ödül vaat eder.” maddesine öğretmenler “Orta Derecede Katılıyorum” düze-

yinde ( =3.52); “Okul müdürümüz, işlerin yerine getirilmesinde etkisi olan in-

sanlara ulaşmaya çalışır.” maddesine öğretmenler “Katılmıyorum” düzeyinde (

=3.63); “Okul müdürümüz, güç ve nüfuz sahibi kişilerle ilişkilerini sürdürür.” 

maddesine öğretmenler “Katılıyorum” düzeyinde ( =3.18) görüş bildirdikleri 

tespit edilmiştir. 

 

3.2.İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

“Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı-

ları cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir?” birinci alt prob-

lemine ilişkin yapılan t- testi analizleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre dönüşümsel liderlik 

boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

Madde No 
Cinsiyet N  

Std. 

Sapma 
t P 

2.Okul müdürümüz, fikirlerimizi şe-

killendirme de bize yardımcı olur 

Kadın 133 3,08 1,087 -

3,442 
,001 

Erkek 187 3,53 1,219 

13. Okul müdürümüz, bizi, lider ol-

maya özendirir. 

Kadın 133 2,65 1,008 -

2,650 
,008 

Erkek 187 2,96 1,039 

15.Okul müdürümüz, okulun uzun va-

deli hedeflerine bağlı kalmamız konu-

sunda bizi teşvik eder.  

Kadın 133 2,44 ,949 

-,571 ,568 
Erkek 187 2,51 ,954 

18. Okul müdürümüz, politika oluştu-

rur.  

Kadın 133 2,88 1,015 
-,848 ,397 

Erkek 187 2,97 ,941 

21. Okul müdürümüz, okul için çalı-

şanların katıldığı bir hedef oluştur-

maya çalışır.  

Kadın 133 2,50 ,831 
-

1,816 
,070 

Erkek 187 2,70 1,051 

23. Okul müdürümüz, fırsatları gör-

memize yardım eder.  

Kadın 133 2,36 ,632 -

1,129 
,260 

Erkek 187 2,44 ,587 

29. Okul müdürümüz, ortak bir vizyon 

oluşturmaya çalışır.  

Kadın 133 3,35 ,837 
,706 ,480 

Erkek 187 3,28 ,898 

Dönüşümsel Liderlik Boyutuna İliş-

kin Genel Durum  
Kadın 133 2,75 ,47097 -

2,724 
,007 

Erkek 187 2,91 ,54161 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda dönüşümcü liderlik boyutunda 

öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu-

lunan anlamlı farklılık erkek öğretmenlerin lehinedir. 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre yönetimsel liderlik bo-

yutuna ilişkin t testi sonuçları 

Madde No 
Cinsiyet N  

Std. 

Sapma 
t P 

5. Okul müdürümüz, sonuçlardan bizi 

sorumlu tutar.  

Kadın 133 2,80 ,983 
-,847 ,398 

Erkek 187 2,90 1,105 

8. Okul müdürümüz, işlerin nasıl yapı-

lacağına karar verir.  

Kadın 133 2,74 ,990 -

1,266 
,207 

Erkek 187 2,89 1,067 

14. Okul müdürümüz, kuralları ve po-

litikaları işletir.  

Kadın 133 2,47 1,132 -

1,671 
,096 

Erkek 187 2,68 1,098 

24. Okul müdürümüz, verdiğimizin 

sözlerden bizi sorumlu tutar.  

Kadın 133 3,83 ,584 -

2,735 
,007 

Erkek 187 4,03 ,710 

28. Okul müdürümüz, müracaatları-

mızda hiyerarşiyi takip etmemizi söy-

ler.  

Kadın 133 3,76 ,592 
-

1,517 
,130 

Erkek 187 3,88 ,741 

Yönetimsel Liderlik Boyutuna İliş-

kin Genel Durum  

Kadın 133 3,12 ,51105 -

2,467 
,014 

Erkek 187 3,27 ,62222 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda yönetimsel liderlik boyutunda 

öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu-

lunan anlamlı farklılık erkek öğretmenlerin lehinedir. 
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Tablo 8. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre etik liderlik boyutuna 

ilişkin t testi sonuçları 

Madde No 
Cinsiyet N  

Std. 

Sapma 
t P 

3. Okul müdürümüz, bize karşı dürüst-

tür.  

Kadın 133 2,50 ,895 -

1,355 
,176 

Erkek 187 3,05 ,985 

6. Okul müdürümüz, doğru olanı yap-

mamız için bizi teşvik eder.  

Kadın 133 2,92 ,982 -

1,408 
,160 

Erkek 187 3,08 ,967 

10. Okul müdürümüz, görüşlerimize 

saygı duyar ve onları dikkate alır.  

Kadın 133 2,62 ,990 -

1,520 
,130 

Erkek 187 2,80 1,083 

11. Okul müdürümüz, çalışanların 

özel hayatına saygı duyar.  

Kadın 133 2,83 1,009 
1,671 ,096 

Erkek 187 2,64 1,096 

17. Okul müdürümüz, ilkelere dayalı 

alınan kararların arkasında durur.  

Kadın 133 2,43 ,987 
,327 ,744 

Erkek 187 2,39 1,059 

22. Okul müdürümüz, okulun çıkarla-

rını kendi çıkarlarından üstün tutar.  

Kadın 133 2,47 ,989 
-,854 ,394 

Erkek 187 2,57 1,036 

32. Okul müdürümüz, tartışmalarda 

ve karar alma süreçlerinde okulun te-

mel değerlerini vurgular.  

Kadın 133 3,02 ,821 

1,662 ,098 
Erkek 187 2,87 ,786 

Etik Liderlik Boyutuna İlişkin Ge-

nel Durum  
Kadın 133 2,74 ,526 

-,427 ,670 

Erkek 187 2,77 ,596 

 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda etik liderlik boyutunda öğret-
menleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).  
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Tablo 9. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre politik liderlik boyu-
tuna ilişkin t testi sonuçları 

Madde No Cinsi-

yet 
N  

Std. 

Sapma 
t P 

4. Okul müdürümüz, nüfuzla kişilerle iyi iliş-

kiler kurar.  

Kadın 133 3,20 ,967 -

2,528 
,012 

Erkek 187 3,48 ,941 

12. Okul müdürümüz, okul dışı insanlarla 

/kurumlarla ortaklık geliştirir.  

Kadın 133 2,46 1,034 -

1,113 
,266 

Erkek 187 2,60 1,211 

16. Okul müdürümüz, kendisine yardım 

edildiğinde ödül verir.  

Kadın 133 3,00 1,059 
,363 ,717 

Erkek 187 2,96 1,026 

20. Okul müdürümüz, yapılan yardımı karşı-

lıksız bırakmaz.  

Kadın 133 2,19 1,088 
-,844 ,399 

Erkek 187 2,30 1,216 

26. Okul müdürümüz, yapılmasını istediği iş-

lerin yerine getirilmesi için ödül vaat eder. 

Kadın 133 3,50 ,545 
-,316 ,752 

Erkek 187 3,52 ,580 

27. Okul müdürümüz, işlerin yerine getiril-

mesinde etkisi olan insanlara ulaşmaya çalı-

şır.  

Kadın 133 3,73 ,789 

1,754 ,080 
Erkek 187 3,57 ,836 

31. Okul müdürümüz, güç ve nüfuz sahibi ki-

şilerle ilişkilerini sürdürür.  

Kadın 133 3,26 ,832 
1,235 ,218 

Erkek 187 3,13 ,897 

Politik Liderlik Boyutuna İlişkin Genel 

Durum  
Kadın 133 3,04 ,464 

-,559 ,577 
Erkek 187 3,07 ,508 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda politik liderlik boyutunda öğ-

retmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).  

 

3.3.Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

“Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı-

ları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir?" ikinci 

alt problemine ilişkin yapılan t- testi analizleri aşağıda tablolar halinde gösteril-

miştir. 
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Tablo 10. Öğretmenlerin öğrenim durumu değişkenine göre dönüşümsel 

liderlik boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

Madde No Öğrenim 

Durumu 
N  

Std. 

Sapma 
t P 

2.Okul müdürümüz, fikirlerimizi şekillen-

dirme de bize yardımcı olur. 

Lisans 290 3,33 1,188 
-,596 ,552 

Y.Lisans 30 3,47 1,167 

13. Okul müdürümüz, bizi, lider olmaya 

özendirir. 

Lisans 290 2,84 1,036 
,561 ,575 

Y.Lisans 30 2,73 1,048 

15.Okul müdürümüz, okulun uzun vadeli 

hedeflerine bağlı kalmamız konusunda bizi 

teşvik eder.  

Lisans 290 2,46 ,974 
-

1,411 
,166 

Y.Lisans 30 2,66 ,670 

18. Okul müdürümüz, politika oluşturur.  Lisans 290 2,93 ,966 
-,388 ,698 

Y.Lisans 30 3,00 1,050 

21. Okul müdürümüz, okul için çalışanların 

katıldığı bir hedef oluşturmaya çalışır.  

Lisans 290 2,62 ,964 
-,093 ,926 

Y.Lisans 30 2,60 1,037 

23. Okul müdürümüz, fırsatları görmemize 

yardım eder.  

Lisans 290 2,42 ,608 
1,327 ,186 

Y.Lisans 30 2,27 ,583 

29. Okul müdürümüz, ortak bir vizyon 

oluşturmaya çalışır.  

Lisans 290 3,27 ,863 -

2,578 
,010 

Y.Lisans 30 3,70 ,877 

Dönüşümsel Liderlik Boyutuna İlişkin 

Genel Durum  
Lisans 290 2,83 ,528 

-,784 ,433 
Y.Lisans 30 2,91 ,416 

 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-
lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda dönüşümsel lider-
lik boyutunda öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edile-
memiştir (p>0,05).  

 
Tablo 11. Öğretmenlerin öğrenim durumu değişkenine göre yönetimsel 

liderlik boyutuna ilişkin t testi sonuçları 
Madde No Öğrenim Du-

rumu 
N  

Std. 
Sapma 

t P 

5. Okul müdürümüz, sonuçlardan bizi 
sorumlu tutar.  

Lisans 290 2,88 1,068 
1,034 ,302 

Y.Lisans 30 2,67 ,922 

8. Okul müdürümüz, işlerin nasıl yapı-
lacağına karar verir.  

Lisans 290 2,83 1,060 
-,015 ,988 

Y.Lisans 30 2,83 ,791 

Lisans 290 2,58 1,111 ,296 
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14. Okul müdürümüz, kuralları ve po-
litikaları işletir.  

Y.Lisans 30 2,80 1,157 
-
1,048 

24. Okul müdürümüz, verdiğimizin 
sözlerden bizi sorumlu tutar.  

Lisans 290 3,95 ,650 
,117 ,907 

Y.Lisans 30 3,93 ,828 

28. Okul müdürümüz, müracaatları-
mızda hiyerarşiyi takip etmemizi söy-
ler.  

Lisans 290 3,84 ,669 
,670 ,508 

Y.Lisans 30 3,73 ,828 

Yönetimsel Liderlik Boyutuna İliş-
kin Genel Durum  

Lisans 290 3,21 ,596 
,183 ,855 

Y.Lisans 30 3,19 ,434 

 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-
lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda yönetimsel liderlik 
boyutunda öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edileme-
miştir (p>0,05).  

 
Tablo 12. Öğretmenlerin öğrenim durumu değişkenine göre etik liderlik 

boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

Madde No 
Öğrenim Du-

rumu 
N  

Std. 

Sapma 
t P 

3. Okul müdürümüz, bize karşı dü-

rüsttür.  

Lisans 290 3,02 ,950 
1,747 ,082 

Y.Lisans 30 2,70 ,915 

6. Okul müdürümüz, doğru olanı yap-

mamız için bizi teşvik eder.  

Lisans 290 3,01 ,988 
-,104 ,917 

Y.Lisans 30 3,03 ,850 

10. Okul müdürümüz, görüşlerimize 

saygı duyar ve onları dikkate alır.  

Lisans 290 2,70 1,060 -

1,319 
,195 

Y.Lisans 30 2,93 ,907 

11. Okul müdürümüz, çalışanların 

özel hayatına saygı duyar.  

Lisans 290 2,68 1,080 -

2,343 
,024 

Y.Lisans 30 3,07 ,828 

17. Okul müdürümüz, ilkelere dayalı 

alınan kararların arkasında durur.  

Lisans 290 2,41 1,033 
,408 ,684 

Y.Lisans 30 2,33 ,994 

22. Okul müdürümüz, okulun çıkarla-

rını kendi çıkarlarından üstün tutar.  

Lisans 290 2,51 1,023 
-,955 ,340 

Y.Lisans 30 2,70 952, 

32. Okul müdürümüz, tartışmalarda 

ve karar alma süreçlerinde okulun te-

mel değerlerini vurgular.  

Lisans 290 2,91 ,790 
-

1,911 
,057 

Y.Lisans 30 3,20 ,887 

Etik Liderlik Boyutuna İlişkin Ge-

nel Durum  

Lisans 290 2,74 ,572 
-,942 ,347 

Y.Lisans 30 2,85 ,521 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-

lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda etik liderlik boyu-

tunda öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir 

(p>0,05). Yani etik liderlik boyutunda öğretmenlerin görüşlerinin aynı olduğu 

söylenebilir.  

 

Tablo 13. Öğretmenlerin öğrenim durumu değişkenine göre politik lider-

lik boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

Madde No 
Öğrenim Du-

rumu 
N  

Std. 

Sapma 
t P 

4. Okul müdürümüz, nüfuzlu kişilerle 

iyi ilişkiler kurar.  

Lisans 290 3,37 ,977 
,685 ,497 

Y.Lisans 30 3,27 ,785 

12. Okul müdürümüz, okul dışı insan-

larla /kurumlarla ortaklık geliştirir.  

Lisans 290 2,58 1,133 
1,723 ,086 

Y.Lisans 30 2,20 1,186 

16. Okul müdürümüz, kendisine yar-

dım edildiğinde ödül verir.  

Lisans 290 2,98 1,057 
,498 ,621 

Y.Lisans 30 2,90 ,845 

20. Okul müdürümüz, yapılan yardımı 

karşılıksız bırakmaz.  

Lisans 290 2,25 1,153 
-,231 ,817 

Y.Lisans 30 2,30 1,291 

26. Okul müdürümüz, yapılmasını is-

tediği işlerin yerine getirilmesi için 

ödül vaat eder. 

Lisans 290 3,51 ,560 

-,858 ,391 
Y.Lisans 30 3,60 ,621 

27. Okul müdürümüz, işlerin yerine 

getirilmesinde etkisi olan insanlara 

ulaşmaya çalışır.  

Lisans 290 3,68 ,813 

3,573 ,001 
Y.Lisans 30 3,17 ,747 

31. Okul müdürümüz, güç ve nüfuz sa-

hibi kişilerle ilişkilerini sürdürür.  

Lisans 290 3,16 ,861 -

1,872 
,062 

Y.Lisans 30 3,47 ,937 

Politik Liderlik Boyutuna İlişkin 

Genel Durum  

Lisans 290 3,07 ,492 
,948 ,344 

Y.Lisans 30 2,98 ,467 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-

lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda politik liderlik bo-

yutunda öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş-

tir (p>0,05).  
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3.4.Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

“Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı-

ları mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir?" üçüncü 

alt problemine ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları aşa-

ğıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tablo 14: Mesleki kıdem değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna 

ilişkin tek yönlü varyans analizi 

Veri Grup-

ları 

Kareler 

Toplamı 

Kareler Orta-

laması 

Serbestlik 

Derecesi 

F Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplar 

Arası 

5,544 1,386 4 5,440 ,000 

Gruplar İçi 80,254 ,255 315   

Toplam 85,797  319   

 

Mesleki kıdem değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna ilişkin ya-

pılan tek yönlü varyans analizi sonucunda p<,05 bulunmuştur (p=,000). Bu so-

nuca göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin dönüşümcü 

liderlik boyutunda mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşleri ara-

sında anlamlı bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu farklılığın nereden kaynak-

landığını belirlemek amacıyla Tukey HSD testi yapılmış ve sonuçları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 15: Mesleki kıdem değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna 

ilişkin tukey testi analizi sonuçları 

Mesleki kıdem Ortalama 

Farkı 

Standart Hata P 

1-5 yıl 6-10 yıl arası -,20019* ,07030 ,038* 

11-15 yıl arası -,33076* ,07606 ,000* 

(*) 0.05 düzeyindeki farkı gösteren grupları belirtmektedir 

Mesleki kıdem değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna ilişkin ya-

pılan tek yönlü varyans analizi sonucunda okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin dönüşümcü liderlik boyutunda mesleki kıdem değişke-

nine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüş-

tür. Bu farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yukarıdaki tab-

loda gösterilen Tukey HSD testi yapılmıştır. Test sonucunda farklılık; 1-5 yıl 
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arası mesleki kıdeme sahip olanlarla, 6-10 yıl (p=,038) ve 11-15 yıl arası 

(p=,000) mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler arasında olduğu bulunmuştur 

(p<,05). 

 

Tablo 16: Mesleki kıdem değişkenine göre yönetimsel liderlik boyutuna 

ilişkin tek yönlü varyans analizi 

Veri Grup-
ları 

Kareler 
Toplamı 

Kareler Orta-
laması 

Serbestlik 
Derecesi 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar 
Arası 

3,860 ,965 4 2,908 ,022 

Gruplar İçi 104,535 ,332 315   

Toplam 108,395  319   

 

Mesleki kıdem değişkenine göre yönetimsel liderlik boyutuna ilişkin ya-

pılan tek yönlü varyans analizi sonucunda p<,05 bulunmuştur (p=,022). Bu so-

nuca göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin yönetimsel 

liderlik boyutunda mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşleri ara-

sında anlamlı bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu farklılığın nereden kaynak-

landığını belirlemek amacıyla Tukey HSD testi yapılmış ve sonuçları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 17: Mesleki kıdem değişkenine göre yönetimsel liderlik boyutuna 

ilişkin tukey testi analizi sonuçları 

Mesleki kıdem Ortalama 
Farkı 

Standart Hata P 

1-5 yıl 6-10 yıl arası -,22740* ,08024 ,039* 

(*) 0.05 düzeyindeki farkı gösteren grupları belirtmektedir 

 

Mesleki kıdem değişkenine göre yönetimsel liderlik boyutuna ilişkin ya-

pılan tek yönlü varyans analizi sonucunda okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin yönetimsel liderlik boyutunda mesleki kıdem değişkenine 

göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu 

farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yukarıdaki tabloda 

gösterilen Tukey HSD testi yapılmıştır. Test sonucunda farklılık; 1-5 yıl arası 

mesleki kıdeme sahip olanlarla, 6-10 yıl (p=,039) mesleki kıdeme sahip olan öğ-

retmenler arasında olduğu bulunmuştur (p<,05). 



ÖĞRETMEN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

113 

Tablo 18: Mesleki kıdem değişkenine göre etik liderlik boyutuna ilişkin 

tek yönlü varyans analizi 

Veri Grup-

ları 

Kareler 

Toplamı 

Kareler Orta-

laması 

Serbestlik 

Derecesi 

F Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplar 

Arası 

2,525 ,631 4 1,982 ,097 

Gruplar İçi 100,314 ,318 315   

Toplam 102,839  319   

 

Mesleki kıdem değişkenine göre etik liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda p>,05 bulunmuştur (p=,097). Bu sonuca göre 

okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin etik liderlik boyu-

tunda mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı söylenebilir.  

 

Tablo 19: Mesleki kıdem değişkenine göre politik liderlik boyutuna iliş-

kin tek yönlü varyans analizi 

Veri Grup-

ları 

Kareler 

Toplamı 

Kareler Orta-

laması 

Serbestlik 

Derecesi 

F Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplar 

Arası 

1,951 ,488 4 2,053 ,087 

Gruplar İçi 74,817 ,238 315   

Toplam 76,768  319   

 

Mesleki kıdem değişkenine göre politik liderlik boyutuna ilişkin yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonucunda p>,05 bulunmuştur (p=,087). Bu sonuca 

göre okul müdürlerinin politik liderlik davranışlarına ilişkin etik liderlik boyu-

tunda mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı söylenebilir.  

 

3.5.Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

“Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algı-

ları yaş değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir?" dördüncü alt prob-

lemine ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları aşağıdaki tab-

lolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 20: Yaş değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna ilişkin tek 

yönlü varyans analizi 

Veri Grup-

ları 

Kareler 

Toplamı 

Kareler Orta-

laması 

Serbestlik 

Derecesi 

F Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplar 

Arası 

4,850 2,425 4 9,497 ,000 

Gruplar İçi 80,947 ,255 315   

Toplam 85,797  319   

 

Yaş değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda p<,05 bulunmuştur. Bu sonuca göre okul mü-

dürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin dönüşümcü liderlik boyu-

tunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın 

olduğu söylenebilir. Bu farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

Tukey HSD testi yapılmış ve sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 21: Yaş değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna ilişkin tu-

key testi analizi  

Yaş Ortalama 

Farkı 

Standart Hata P 

30 yaş altı 30-40 yaş arası -,25563* ,05880 ,000* 

(*) 0.05 düzeyindeki farkı gösteren grupları belirtmektedir. 

 

Yaş değişkenine göre dönüşümcü liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış-

larına ilişkin dönüşümcü liderlik boyutunda yaş değişkenine göre öğretmen gö-

rüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın nere-

den kaynaklandığını belirlemek amacıyla yukarıdaki tabloda gösterilen Tukey 

HSD testi yapılmıştır. Test sonucunda farklılık; 30 yaş altı olanlarla, 30-40 yaş 

aralığında (p=,000) olan öğretmenler arasında olduğu bulunmuştur (p<,05). 

 

 

 



ÖĞRETMEN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

115 

Tablo 22: Yaş değişkenine göre yönetimsel liderlik boyutuna ilişkin tek 

yönlü varyans analizi 
Veri Grup-
ları 

Kareler Top-
lamı 

Kareler Orta-
laması 

Serbestlik De-
recesi 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar 
Arası 

1,899 ,950 4 2,827 ,061 

Gruplar İçi 106,495 ,336 315   
Toplam 108,395  319   

 
Yaş değişkenine göre yönetimsel liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda p>,05 bulunmuştur (p=,061). Bu sonuca göre 
okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin yönetimsel liderlik bo-
yutunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılı-
ğın olmadığı söylenebilir.  

 
Tablo 23: Yaş değişkenine göre etik liderlik boyutuna ilişkin tek yönlü 

varyans analizi 

Veri Grup-

ları 

Kareler Top-

lamı 

Kareler Orta-

laması 

Serbestlik De-

recesi 

F Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplar 

Arası 

1,311 ,656 4 2,047 ,131 

Gruplar İçi 101,528 ,320 315   

Toplam 102,839  319   

 
Yaş değişkenine göre etik liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek yönlü var-

yans analizi sonucunda p>,05 bulunmuştur (p=,061). Bu sonuca göre okul mü-
dürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin etik liderlik boyutunda yaş de-
ğişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı söy-
lenebilir.  

 

Tablo 24: Yaş değişkenine göre politik liderlik boyutuna ilişkin tek yönlü 
varyans analizi 

Veri Grup-

ları 

Kareler Top-

lamı 

Kareler Orta-

laması 

Serbestlik De-

recesi 

F Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplar 

Arası 

1,480 ,740 4 3,117 ,046 

Gruplar İçi 75,287 ,237 315   

Toplam 76,768  319   
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Yaş değişkenine göre politik liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonucunda p<,05 bulunmuştur. Bu sonuca göre okul müdürleri-

nin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin politik liderlik boyutunda yaş değiş-

kenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu söylene-

bilir. Bu farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla Tukey HSD 

testi yapılmış ve sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 25: Yaş değişkenine göre politik liderlik boyutuna ilişkin tukey 

testi analizi 

Yaş Ortalama 

Farkı 

Standart Hata P 

30-40yaş arası 40 yaş üstü -,29879* ,11970 ,035* 

(*) 0.05 düzeyindeki farkı gösteren grupları belirtmektedir 

 

Yaş değişkenine göre politik liderlik boyutuna ilişkin yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonucunda okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına 

ilişkin politik liderlik boyutunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri ara-

sında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın nereden kaynak-

landığını belirlemek amacıyla yukarıdaki tabloda gösterilen Tukey HSD testi ya-

pılmıştır. Test sonucunda farklılık; 30-40 yaş arası olanlarla, 40 yaş üstü aralı-

ğında (p=,035) olan öğretmenler arasında olduğu bulunmuştur (p<,05). 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda dönüşümcü liderlik boyutunda 

öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bulunan anlamlı 

farklılığın ise erkek öğretmenlerin lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda yönetimsel liderlik boyutunda 

öğretmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bulunan anlamlı 

farklılığın ise erkek öğretmenlerin lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda etik liderlik boyutunda öğret-

menleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda politik liderlik boyutunda öğ-

retmenleri görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmış-

tır. 

Şişik (2015), yaptığı çalışmada okul müdürlerinin stratejik liderlik davra-

nışlarının, öğretmenlerin algıları açısından cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermediğini belirlemiştir (Şişik, 2015). Kılınçkaya (2013) stratejik 

liderlik alt boyutlarından etik ve politik liderlik boyutlarında cinsiyet değişke-

nine göre anlamlı farklılık tespit etmiş bu anlamlı farklılığın erkek öğretmenler 

lehine olduğunu bulmuştur (Kılınçkaya, 2013). Taş (2009) ise stratejik liderlik 

alt boyutlarından etik liderlik boyutlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık tespit etmiş bu anlamlı farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğunu 

bulmuştur Ayrıca araştırmada anlamlı farklılık tespit edilmemesine rağmen etik 

uygulamalar ve politik uygulamalar alt boyutlarında erkek öğretmenlerin orta-

lama puanlarının kadın öğretmenlerden yüksek olduğu görülmektedir. Bu du-

rumun kadın öğretmenlerin birtakım erdemleri ve değerleri daha fazla önem-

seyerek bu açıdan beklentilerinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünüle-

bilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-

lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda dönüşümsel lider-

lik boyutunda öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-

lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda yönetimsel liderlik 

boyutunda öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonu-

cuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-

lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda etik liderlik boyu-

tunda öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-
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lık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonucunda politik liderlik bo-

yutunda öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonu-

cuna ulaşılmıştır. 

Şişik (2015), yaptığı çalışmada öğretmenlerin, eğitim durumu değişkeni 

ile stratejik liderlik ölçeğinin alt boyutlarına yönelik algıları arasında anlamlı bir 

farklılık saptayamamıştır. Bununla birlikte, Dönüşümsel Liderlik ve Politik Li-

derlik alt boyutlarında lisansüstü mezunlarının, Yönetimsel Liderlik ve Etik Li-

derlik alt boyutlarında ise lisans mezunu olan öğretmenlerin daha yüksek algı 

düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Kılınçkaya’nın (2013) İl Milli Eğitim Müdürlerini kapsayan araştırma-

sında, yüksek lisans ile doktora mezunlarının politik ve dönüşümsel liderlik alt 

boyutuna verdikleri puanların ortalamalarının daha yüksek olduğu tespiti araş-

tırma sonuçlarımızla benzeşmekteyken, Yönetimsel Liderlik ve Etik Liderlik alt 

boyutlarına yönelik sonucu ayrılmaktadır. 

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin dönüşümcü li-

derlik boyutunda mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın 1-5 yıl arası 

mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerle, 6-10 yıl ve 11-15 yıl arası mesleki kı-

deme sahip olan öğretmenler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin yönetimsel li-

derlik boyutunda mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın 1-5 yıl arası 

mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerle, 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip 

olan öğretmenler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin etik liderlik bo-

yutunda öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre görüşleri arasında an-

lamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul müdürlerinin politik liderlik davranışlarına ilişkin etik liderlik boyu-

tunda öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre görüşleri arasında an-

lamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Şişik (2015), yaptığı araştırmada öğretmenlerin mesleki kıdemleri değiş-

kenine ilişkin olarak stratejik liderlik ölçeğinden elde ettikleri puanlar arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Ancak 0-5 yıl kategorisinde yer alan ka-

tılımcıların, tüm alt boyutlarda ve ölçeğin genelinde daha yüksek bir algıya sa-

hip olduğu belirlenmiştir. Taş’ın (2009) yaptığı çalışmada da Şişik’in (2015) 

yaptığı çalışmaya paralel sonuçlar tespit edilmiştir. Yani iki çalışmada da mes-

leki kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık bulunamamıştır.  
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Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin dönüşümcü li-

derlik boyutunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın; 30 yaş altı olanlarla, 30-40 

yaş aralığında olan öğretmenler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin yönetimsel li-

derlik boyutunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin etik liderlik bo-

yutunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılı-

ğın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin politik liderlik 

boyutunda yaş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark-

lılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın; 30-40 yaş arası olanlarla, 40 

yaş üstü aralığında olan öğretmenler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Şişik (2015), yaptığı araştırmada, yaş değişkeni açısından, sadece “Etik Li-

derlik” boyutunda öğretmen algılarında anlamlık farklılık tespit etmiştir. Ölçe-

ğin geneline ilişkin olarak 21-30 yaş kategorisinde yer alan katılımcıların daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlemiştir. Etik liderlik boyutunda 21-30 yaş 

aralığında olanların algı puanlarının 31-40 yaş ve 41-50 yaş aralığında olanlar-

dan anlamlı bir şekilde yüksek çıktığı görülmüştür. 21-30 yaş aralığındaki öğ-

retmenler ile 51 yaş ve üstü öğretmenler arasında anlamlı fark olmamasına rağ-

men 21-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin ortalama puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Buradan hareketle genç yaştaki öğretmenlerin ahlaki de-

ğerler, eşit davranım, doğru karar alımı konularında müdürlerine güven duy-

dukları ve müdürlerine olan stratejik tutumlarının etik uygulamaları anlamında 

daha yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Bu farklılığın genç yaştaki öğretmen-

lerin işlerine daha çok motive olarak okul müdürleriyle daha fazla iletişim içe-

risinde olmalarından kaynaklandığını ifade edebiliriz. 

 

5. ÖNERİLER 

1. Araştırma bulguları dikkate alındığında okul yöneticilerinin stratejik li-

derlik boyutlarında belirtilen bilgi ve becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı 

görülmüştür. Bu bağlamda, okul müdürlerinin dönüşümsel liderlik, yönetimsel 

liderlik, etik liderlik ve politik liderlik alanlarında stratejik liderlik becerilerinin 

geliştirilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. 
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2. Stratejik liderlik süreklilik gösteren bir yapıyı ya da anlayışı içerdiği 

için, bu sürekliliğin sağlanmasına yönelik olarak okul yöneticilerinin etkililikle-

rini arttırmak için yönetim ve stratejik liderlik konulu gelişim programları dü-

zenlenebilir. 

3. Okul müdürlerini stratejik liderlik uygulamalarından, strateji değerlen-

dirme, insan kaynaklarını geliştirme ve etik değerlere ilişkin uygulamaları zayıf 

düzeyde başarılı bulunmuştur. Bu uygulamaların başarıları açısından okullar 

arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısı ile okul merkezli hizmet içi eği-

tim etkinlikleri düzenlenerek, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin bu konular-

daki bilgi eksikliklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. 

4. Okul müdürlerine yönelik; zaman yönetimi, mali kaynakların yönetimi 

ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eği-

timler düzenlenmelidir. 

5. Stratejik liderlik uygulamalarının başarısında okul müdürlerinin payı 

büyük olmasına rağmen, öğretmenlerin bu yönde çabası olmadan uygulamala-

rın başarılı olması güçtür. Dolayısıyla öğretmenlerin bu konularda güdülenme-

leri gerekmektedir. Öğretmenlerin vizyon-misyon belirleme süreçleri başta ol-

mak üzere, okula ilişkin konularda kararlara katılımlarının sağlanması öğret-

menlerin güdülenmelerini sağlayabilir. Okul müdürlerinin bu konulardaki uy-

gulamalarını gözden geçirip iyileştirmeler yapmaları gerekmektedir. 

6. Okullarda stratejik yönetim ve liderlik uygulamaları öğretmenlerle bir-

likte başarıya ulaşacağından, öğretmenlerin de bu konularda eğitim almaları 

sağlanmalı, öğretmenlerin kişisel gelişimlerine destek olunmalı ve özendirilme-

lidir. 

7. Okul müdürlerinin başarılarını belirlemek için etkili bir performans de-

ğerlendirme sistemi kurulmalıdır. Değerlendirme sonucunda başarı düzeyi dü-

şük bulunan müdürler için gerekli önlemler alınmalıdır. 
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MÜLTECİ EĞİTİMİNDE KAPSAYICI EĞİTİM 

POLİTİKA VE UYGULAMALARI: TÜRKİYE VE 
ALMANYA ÖRNEĞİ1 

 

Dr. Kenan İLİ2 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Öz 

Eğitim, bireylerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlaması bakımından önemli 

bir role sahiptir. Dünyadaki okul çağındaki mülteci çocukların yarısından fazlası temel 

eğitime erişemedikleri çeşitli araştırma raporlarında belirtilmektedir. İşte bu noktada 

kapsayıcı eğitim, nitelikli ve amacına uygun bir şekilde herkesin eğitim hakkından ya-

rarlanması için gerekli olan bir yaklaşımdır. Kapsayıcı eğitimi öğrenci çeşitliliğine 

olumlu yanıt veren, bireysel farklılıkları problem olarak değil, öğrenmeyi zenginleştir-

mek için fırsat olarak gören dinamik bir yaklaşımdır. Kapsayıcılığın etkili bir şekilde uy-

gulanabilmesi için ülkelerin, mülteci öğrencileri eğitime dâhil etmeye yönelik politika-

ları uygulamaya koyması gerekmektedir. Bu yaklaşım benimsenerek mültecilerin ulusal 

eğitim sistemlerine dâhil edilmesi mültecilerin eğitime erişiminin artırılması için 

önemli fırsatlar sağlayacaktır. Bu araştırmada Türkiye ve Almanya’daki mülteci eğitime 

yönelik kapsayıcı eğitim politikaları ve uygulamaları tartışılmıştır. Türkiye başlangıçta 

Suriyeli çocukların eğitim ihtiyacını geçici tedbirler ve politikalarla karşılamaya çalış-

mış fakat bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını kabul ederek çeşitli düzenlemelerle 2016-

2017 eğitim-öğretim yılından itibaren kapsayıcı eğitim politikalarına geçiş yapmıştır. 

Bu süreçte Suriyeli çocukların eğitim sorununa çözüm bulma adına bir takım düzenle-

melerle temel eğitim yaşındaki çocukların okullaşma oranlarını artırmayı başarmıştır. 

Almanya’da mülteci çocukların eğitim durumlarına ilişkin veriler sınırlı olsa da, mülteci 

sayısındaki öngörülemeyen artışa rağmen eğitime katılımlarını güçlü bir şekilde teşvik 

etmektedir. Mülteciler eğitimi konusunda eyaletler düzeyinde gerekli tedbirleri almaya 

                                                           
1 Bu çalışma, Kenan İli tarafından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. 
Şefika Şule Erçetin danışmanlığında yürütülen “Göçmenlerle İlgili Eğitim Politikaları: Türkiye ve 
Almanya Örneği” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.  
2 Milli Eğitim Bakanlığı, kenanili71@gmail.com 
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çalışmaktadırlar. Bu amaçla eğitim personelinin bilgi ve becerilerini artırılması ve okul-

larda mülteci çocuklar için ek kapasite sağlanmasının yanı sıra, çeşitli eğitim projelerini 

hayata geçirdiği görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: mülteci, sığınmacı, eğitim politikası, mülteci eğitimi, kapsa-

yıcı eğitim 

 

Inclusive Education Policy and Practices in Refugee Education: The Case 

of Turkey and Germany 

 

Abstract 

Education plays an important role in adapting individuals to the society they live 

in. Various research reports indicate that more than half of school-age refugee children 

in different parts of the world do not have access to basic education. At this point, inclu-

sive education is an approach that is necessary for everyone to enjoy the right to a qual-

ity and appropriate education. Inclusive education is a dynamic approach that responds 

positively to student diversity and sees individual differences not as a problem but as 

an opportunity to enrich learning. To implement inclusiveness effectively, countries 

need to implement policies to include refugee students in education. This approach will 

provide important opportunities for refugees to be included in national education sys-

tems and to increase their access to education. In this research, inclusive education pol-

icies and practices for refugee education in Turkey and Germany was discussed. Turkey 

initially tried to meet the education needs of Syrian children with temporary measures 

and policies, but later accepted that this approach is not realistic and made a transition 

to inclusive education policies with various regulations beginning with 2016-2017 aca-

demic year. In this process, some regulations were made to find a solution to the educa-

tion problem of Syrian children, and it succeeded in increasing the schooling rates of 

children at the age of primary education. Although data on the educational status of ref-

ugee children in Germany are limited, it strongly encourages their participation in edu-

cation despite the unpredictable increase in the number of refugees. They have been 

trying to take the necessary measures at the level of the states regarding the education 

of refugees. For that purpose, in addition to increasing the knowledge and skills of edu-

cation personnel and providing additional capacity for refugee children in schools, it 

implemented various education projects. 

Key words: refugee, asylum seeker, education policy, immigrant education, in-

clusive education. 
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1.Giriş 

Eğitimin toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı ol-

duğu, nerede olursa olsun insanların daha sürdürülebilir ve sağlıklı yaşamalarına 

olanak sağladığı, hoşgörünün gelişmesi ve barışçıl toplumların inşasına destek ol-

duğu ifade edilmektedir (UNHCR, 2017). Mültecilerin sosyal uyum süreçlerinin 

sığındıkları ülkelerdeki aldıkları eğitime bağlı olduğunu, katılımcı ve öğrenci 

merkezli okul ortamlarının da bu süreci hızlandırdığı bilinmektedir (Dryden-

Peterson, 2016). Mülteci çocukların kamplarda geçirdikleri sürelerin uzaması-

nın, eğitim düzeyleri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği düşünülmektedir (Tay-

lor & Sidhu, 2012). Göçmen eğitimi mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan bir ülke 

için göçmen olmayanlara göre daha yüksek maliyetlere sahip olsa da, uzun va-

dede sosyal bir yatırımdır. Bu, mültecilerin ev sahibi ülkelerde uzun süre kal-

dıktan sonra geri dönmelerini ve kendi ülkelerinde barış ve istikrar inşa etme-

lerini bekleyen toplumların bakış açısından doğrudur. Sonunda ülkelerine dön-

düklerinde, diğer ülkelerde edindikleri bilgi ve becerileri uygarlığın sekteye uğ-

radığı ülkelerinde yeniden kalkınma için kullanacaklardır (Bonin, 2017).  

 

2. Kapsayıcı Eğitim 

Tüm çocukların eğitim hakkı birçok uluslararası anlaşmalarda garanti al-

tına alınmıştır. Bu nedenle ülkelerin tüm öğrencilerin eğitim hakkına saygı 

duyma ve yerine getirme yükümlülüğü vardır. Eğitim, 1948 İnsan Hakları Ev-

rensel Beyannamesinde temel bir insan hakkı olarak yer almaktadır. Bu bildi-

ride “küresel yoksullukla mücadele etmek ve insanların yaşadıkları toplumlarda 

aktif bir rol oynamasını sağlamak” önemli görülmektedir.  

Kapsayıcı eğitim, son yıllarda göç alan ülkelerin eğitim sistemlerinde üze-

rinde en çok tartışılan ve öneminin göz ardı edilemeyeceği bir konu haline gel-

miştir. Kapsayıcı eğitim, eğitim sisteminin tüm öğrencilere ulaşma kapasitesinin 

güçlendirilmesi sürecidir ve bu nedenle “Herkes İçin Eğitim” (EFA) hedeflerine 

ulaşmak için kilit bir strateji olarak görülmektedir. Herkes için eğitim hareketi-

nin genel hedefleri, yetişkin okuryazarlığını artırma, okul öncesi eğitimi yaygın 

hale getirme, zorunlu temel eğitimi ücretsiz sunma, cinsiyetler arasındaki eği-

timsel eşitsizliği ortadan kaldırma, gençlerin ve yetişkinlerin öğrenme ve yaşam 

becerilerini geliştirme ve eğitimde kalite odaklılıktır. Bu nedenle kapsayıcılık, 

öğrenmeyi ve toplumsal kültüre uyumu sağlayarak tüm çocukların, gençlerin ve 

yetişkinlerin ihtiyaçlarının çeşitliliğini ele alma ve yanıtlama süreci olarak gö-
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rülmektedir. Kapsayıcı okulların tüm çocukları birlikte eğitmesi, bireysel farklı-

lıklara cevap vererek tüm çocuklara fayda sağlayan öğretim yolları geliştirmesi 

beklenmektedir (UNESCO, 2009). 

 

2.1.Kapsayıcı Eğitimin Amacı  

2012'den önce çoğu düzenlemelerde mülteciler, ulusal öğrencilerin eği-

tim aldığı okullara paralel ama ayrı olarak genellikle kendi ülkelerinin müfreda-

tını takip ederek eğitim görmüşlerdir (Dryden-Peterson, 2016). Yakın zamanda, 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği - Küresel Eğitim Stratejisi 

2012-2016’da mültecilerin ulusal eğitim sistemlerine dâhil olması söylemiyle 

yeni bir yaklaşım izlemeye başlamıştır (UNHCR, 2012).  

Kapsayıcı eğitimin en temel amacı, bütün çocukların, insanları ayrıştıran 

ve bireysel farklılıklardan kaynaklanan eşitsizlikleri anlamaları, bu eşitsizlik-

lerle mücadele etme yollarını bulmalarını kolaylaştıracak eleştirel düşünme be-

cerilerini kazandırmaktır. Bu açıdan bakıldığında, kapsayıcı eğitim uygulama-

ları tüm öğrencilerin eşit ve adil bir şekilde nitelikli eğitime erişimini sağlamaya 

ve öğrenme süreçlerine aktif katılmalarına yardımcı olmayı, bireylerin eğitim 

ortamlarındaki farklı koşullarına ve özelliklerine ilişkin olumsuz tutum ve ön-

yargılardan dolayı oluşabilecek ayrımcılığı ve dışlanmayı ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır (Taneri, 2019). 

Kapsayıcı eğitimin eğitimsel, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç farklı 

amacı bulunmaktadır. Eğitimsel amaca göre; kapsayıcı okulların tüm çocukları 

birlikte eğitmesi gerekliliği, bireysel farklılıklara ortadan kaldıran, bu nedenle 

tüm çocuklara fayda sağlayan öğretim yolları geliştirmek zorunda oldukları an-

lamına gelmektedir. İkinci olarak, kapsayıcı okullar, tüm çocukları birlikte eği-

terek bireysel farklılıklara yönelik tutumları değiştirebilen, adil ve ayrımcı ol-

mayan bir toplum için temel oluşturmayı hedeflemektedir. Üçüncü olarak da, 

ekonomik bir gerekçesi için ise; farklı öğrenciler için ayrı okullar oluşturmak 

yerine, tüm çocukları birlikte eğiten okullar kurarak daha az maliyetli bir sistem 

kurmaktır (UNESCO, 2009). 

Sonuç olarak, kapsayıcı eğitimin genel hedefleri; kişilerin cinsiyeti, sosyo-

ekonomik ya da sosyo-kültürel kimlikleri ne olursa olsun, tüm öğrencilerin hem 

zorunlu temel eğitim hem de daha ileri eğitim süreçlerinde ihtiyaçları doğrultu-

sunda gelişimlerini sağlayabilmek ve tüm öğrencilerin eğitim olanaklarından 

eşit bir biçimde yararlanabilmelerini olanaklı hale getirmektir (Demir Başaran, 

2019). 

 



MÜLTECİ EĞİTİMİNDE KAPSAYICI EĞİTİM POLİTİKA VE UYGULAMALARI: TÜRKİYE VE ALMANYA ÖRNEĞİ 

 

127 

2.2.Kapsayıcı Eğitimin Önemi 

Eğitim konusu bütün göçmenler ve mülteciler için en önemli sorunlarının 

başında gelmektedir. Her çocuğun yasal statüsü ne olursa olsun eğitim siste-

mine katılımı hedeflenmelidir. Çocuklar açısından ev sahibi ülkeye uyum sağla-

manın ve sosyalleşmenin ilk basamağını okul ortamı oluşturmaktadır. Bu ne-

denle bu ortamın niteliği ve destekleyiciliği, kültürel bağların kurulması ve top-

lumsal uyum için oldukça önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca bu çocukların yete-

neklerinin keşfedilebilmesi için bu sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir (At-

macaoğlu, 2019). 

Kapsayıcı eğitim, çocuğu sorun olarak görmekten eğitim sistemini sorun 

olarak görmeye geçiş anlamına gelir. Burada ilk görüşler, öğrenme güçlükleri-

nin kaynağının öğrencinin içinden geldiğini ve öğrenmeye ilişkin çevresel etki-

leri göz ardı ettiğini vurgulamaktadır. Artık sıradan okulların, nitelikli eğitime 

odaklanarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, ayrıca özel ihtiyaç sahibi çocuk-

ları da dâhil olmak üzere tüm çocukların etkili bir şekilde öğrenebilmelerini sağ-

lamaya odaklanması gerektiği belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, öğren-

menin çocuklar okula başlamadan önce başladığı ve bu nedenle erken çocukluk 

eğitiminin kapsayıcı toplumlar inşa etmenin bir aracı olarak görülmesi önemli-

dir. Nitelikli bir kapsayıcı eğitim, gençler arasında gelecekteki öğrenme eksik-

liklerinin üstesinden gelmenin en iyi yoludur. Bununla birlikte, günümüzde, bu-

güne kadar kaliteli kapsayıcı eğitime erişemeyen gençler ve yetişkinler için 

farklı yöntemler kullanılarak uygun eğitim ve öğretim programlarının sağlan-

ması için özel çaba gösterilmelidir (UNESCO, 2009). 

 

3.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Eğitim, bireylerin topluma uygun davranışlar geliştirebilmeleri için çok 

önemlidir. Bu davranış biçimlerini kazanmak için, göçmen çocukların eğitime 

erişim olanaklarının ve kayıt oranlarının artırılması gerekmektedir (Erçetin vd., 

2018a). Mülteci çocukların eğitimsiz kalması ileride mülteci barındıran ülkeler 

açısından bir takım problemleri de beraberinde getirecektir. Eğitim, her bireyin 

sosyal ve kültürel gelişiminin bir parçası olması nedeniyle, bütün hukuk norm-

larında vazgeçilmez bir hak olarak yerini almaktadır. Birleşmiş Milletler Mülte-

ciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 2018 yılı raporunda 3,5 milyondan fazla 

mültecinin okula gitmediği belirtilmektedir. İlköğretim düzeyinde, dünya gene-

linde çocukların % 91'i eğitime erişirken, mülteci çocuklar için bu oranın sadece 

% 61 olduğunu, ortaöğretim düzeyinde ise bu oranın % 84’e % 23 olduğu belir-
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tilmektedir. Bu durumdan hareketle, mevcut eğitim sistemlerini toplumsal çe-

şitliliği de kapsayacak yeni sistem ve modeller oluşturma zorunluluğu içerisine 

sokmuştur (Nguyen ve Benet-Martínez, 2013). 

Bu yüzden son beş yıla bakıldığında, mülteci eğitimi politikasında, mülteci 

öğrencilerin ulusal eğitim sistemlerine entegrasyonuna doğru kayda değer bir 

değişim olmuştur (Dryden-Peterson, 2018). Bu çocukları okullara dâhil etmek 

ek önlemler almayı gerektirmektedir. Özellikle mültecilerin büyük bir bölümü-

nün 18 yaş altında olması ve zorunlu eğitime tabi olmaları sebebiyle yabancı 

kültürlere sahip bu kadar çok sayıda insanın entegrasyonu hâlihazırda Türk ve 

Alman toplumları ve eğitim sistemleri için tarihi bir zorluk teşkil etmektedir 

(Timm, 2016). 

Bu araştırma ile 3,5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu Tür-

kiye ve son yıllarda artan mülteci akınıyla Avrupa’da birinci konumda bulunan 

Almanya’da uygulanan mültecilerle ilgili eğitim politikaları ve uygulamalarını 

belirleyip, elde edilen verilerin daha rasyonel eğitim politikaları geliştirilmesine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

4.Araştırma Problemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın problem cümlesi olarak “Türkiye ve Almanya’nın mülteci-

lerle ilgili kapsayıcı eğitim politikaları ve uygulamaları nelerdir? sorusu tespit 

edilmiştir. 

Türkiye ve Almanya’daki temel eğitim çağındaki mültecilere sağlanan eği-

tim olanakları, eğitim politikaları ve uygulamaları ile sınırlıdır. Bu çalışma kar-

şılaştırma çalışması değildir sadece politikalar tartışılmıştır. Ayrıca “Mülteci” te-

rimi bu çalışmada yasal anlamda değil, Türkiye’ye ve Almanya’ya koruma tale-

binde bulunan tüm göçmenler için ortak bir terim olarak kullanılmaktadır. 

 

5.Araştırmanın Modeli 

Araştırmada konuyla ilgili doküman incelemesi yapılmıştır. Bu doğrul-

tuda Suriye’den Türkiye ve Almanya’ya mülteci olarak sığınan, Türkiye’de gerek 

kamp içinde gerekse kamp dışında, Almanya’da ise geçici kabul merkezlerinde 

veya gönderildikleri eyaletlerde, eğitim öğretim hizmetinden faydalanan çocuk-

ların mevcut durumlarının yansıtılabilmesi için her iki ülkenin mültecilere yö-

nelik eğitim politikaları ve uygulamaların incelenmiştir. Araştırmanın verileri, 

nitel araştırma yöntemlerinden ikincil veri toplama tekniği kullanılarak ilgili 

bilgi ve belgeler taranarak toplanmıştır. Yazılı metin ya da belgelerin düzenlen-

miş dokümanlar olması araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğine katkı sağlayan 
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önemli bir avantaj olarak görülmektedir (Demirci & Köseli, 2009). Söz konusu 

tarama Türkiye ve Almanya’ya sığınan zorunlu eğitim çağındaki Suriyeli mülteci 

çocuklara yönelik olarak yayınlanan raporlar, makaleler, tezler, kitaplar, kamu 

kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ait çalışmalar ve yasal düzenlemeler in-

celenmiştir. 

 

6.Bulgular Ve Yorumlar 

6.1.Türkiye’de Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları 

2011 yılından itibaren başlayan Suriyeli mülteci göçünün ilk yıllarında, 

resmi makamların ortaya koydukları eğitimle ilgili resmi belgeye rastlanma-

maktadır. 2013 yılından itibaren ülke gündeminde eğitim çağındaki Suriyeli ço-

cukların eğitim ihtiyaçları ve sorunlarının, Suriye'de çatışmaların sona erme ih-

timalinin zayıflamasına paralel bir şekilde, öne çıkmaya başladığı görülmekte-

dir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Eylül 2013‘de “Türkiye’de Geçici 

Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim-Öğretim Hiz-

metleri” konulu yeni bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelgeyle okul çağındaki 

Suriyeli çocukların eğitimleri ile ilgili iş ve işlemlerde standart belirlenebilmesi 

ve ortak hareket edilebilmesi için uygulamaya konulacak çalışmaların ne şe-

kilde yürütüleceğini dair kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır (Yıldırım, 

2018).  

Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Eylül 2014’de 

2014/21 sayılı “Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri” ilişkin bir ge-

nelge yayımlamıştır. İlgili Genelge ile MEB taşra teşkilatlarına bağlı olarak faali-

yetlerini gerçekleştirecek olan Geçici Eğitim Merkezlerinin (GEM) oluşturul-

ması Valilik Olur’una bırakılmıştır. Bahse konu olan Genelge ile okul çağındaki 

Suriyeli çocuklar devlet okullarına ve GEM’lerdeki okullara kayıt olma hakkı ta-

nınarak eğitime erişim noktasında ciddi fırsatlar yaratılmıştır (a.g.e). 

Suriyelilerin eğitimi konularına dair çerçeve esas olarak 22 Ekim 2014 ta-

rihli Geçici Koruma Yönetmeliğinde çizilmiştir. Yönetmelik kapsamında yaban-

cıların eğitim faaliyetleri, geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında MEB’in 

kontrolü ve sorumluluğunda yürütüleceği belirtilmektedir. Diğer taraftan 8 Ey-

lül 2015 tarihinde yürürlüğe giren MEB 2015-2019 Stratejik Planında da Tür-

kiye’deki geçici koruma statüsündeki bireylerin eğitimleri hususu ele alınmış ve 

bu öğrencilerin eğitim sistemine uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yapılacağı ifade edilmiştir (MEB, 2017).  

MEB, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak Suri-

yelilere yönelik olarak “Kapsayıcı Eğitim” modeline geçiş yapma kararı almıştır 
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(Aktekin, 2017). Kapsayıcı eğitim modeliyle Suriyeli öğrencilere sadece Türkçe 

öğretmenin ötesine gidilerek ayrımcılığı önlemek ve öğrencilerin farklılıkları-

nın göz önünde bulundurularak bir eğitim verilmesi hedeflenmiştir.  

Kapsayıcı eğitim modelini benimseyen MEB, Suriyeli öğrencilerin Türk-

çeyi daha iyi öğrenebilmeleri için Geçici Eğitim merkezleri (GEM) binalarını yo-

ğun Türkçe öğretimi için kullanılmaya başlanmıştır. Bu model, bu öğrencilerin 

dezavantajlı konumunu dikkate alarak bu öğrencilere aynı sınıf içinde farklı bir 

eğitim uygulama imkânı sunarak, Suriyeli öğrencilere yönelik olarak müfredata 

seçmeli olarak Arapça ve kültür dersleri de alma imkânı sunmuştur. Bu yönle-

riyle kapsayıcı eğitim modeli MEB’in, Suriyelilerin kültürel taleplerini dikkate 

aldığını ve Suriyeli öğrencilerin Türkçe eğitime daha kolay bir şekilde uyum sağ-

laması için bir çaba içerisinde olduğunu göstermektedir ( Özcan, 2018). 

2019 yılına MEB kapsayıcı eğitim kapsamında yabancı öğrencilerin 

Türkçe dil becerilerini artırmak ve eğitim sistemine uyumlarını sağlamak için 

devlet okullarında uyum sınıflarının açılabilmesini düzenleyen genelge yayım-

lamıştır. Bu genelgeyle, Türkçe dil becerileri yetersiz olan yabancı öğrenciler 

için ilk, orta ve lise kademelerinde 3. sınıftan 12. sınıfa kadar uyum sınıflarında 

haftalık 24’er saatlik Türkçe dersi verilmeye başlanmıştır (MEB, 2019). 

UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Erciyes Üniversitesi'nin deste-

ğiyle “Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Yetiştirme Modülü” projesi hazırlayarak öğ-

retmenlere hizmet içi eğitim uygulanmıştır Eğitime katılan öğretmenlere 40 sa-

atlik hizmet içi eğitim verilmiştir. Eğitime Türkiye genelinde yaklaşık sekiz bin 

öğretmen katılmıştır (Öztürk, 2019).  

MEB, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine uyumları ve Türkçe öğre-

nimlerine katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ile “Suriyeli Öğrencilerin 

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu” projesi hazırlamıştır. Bu kapsamında 

GEM’lerde ve Suriyelilerin yoğun olduğu MEB’e bağlı okullarda görev yapmak 

üzere 4.200 Türkçe öğretmeni, sınıf öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı öğret-

menleri istihdam edilmesi kararlaştırılmıştır (MEB, 2016). 

Suriyeli mültecilerin eğitimi konusunda yapılan önemli çalışmalardan bir 

diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kızılay, UNI-

CEF ve Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi işbirliği ile ger-

çekleşen çocuklarını okula gönderen ailelere maddi destek sağlayan “Şartlı Eği-

tim Yardımı” (ŞEY) programıdır. 2017 yılından itibaren Suriyeli çocukların Türk 

öğrencilerle aynı şartlarda ve kalitede öğrenim görmelerini temin etmek için 

geçici koruma altında bulunan Suriyeliler de ŞEY programı kapsamında alınmış-

tır (Sungur ve Demirtaş, 2018).  
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Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim 2023 Viz-

yon belgesinin odak noktası, çocuğun ihtiyacı olan ve ona refah sağlayan kapsa-

yıcı ve nitelikli bir eğitim hizmetinin çocuğa sağlanmasıdır. MEB 2023 Vizyo-

nunda tüm öğrencilerin her türlü desteğe layık oldukları ve ayrımcı dilin orta-

dan kaldırılarak uzlaşmacı ve kapsayıcı bir anlayışın hayata geçirilmesi planlan-

maktadır (MEB, 2019). 

 

6.2.Almanya’da Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları 

Uluslararası ve Avrupa hukuku, Almanya'yı istisnasız ve ikamet statüle-

rinden bağımsız olarak tüm çocuklara ve gençlere okula erişim hakkı vermek 

zorunda bırakmaktadır. Mülteciler konusunda Almanya 2014’den beri yaşanı-

lan mülteci sayısındaki artışa federal ve eyaletler düzeyinde hızlı bir şekilde ha-

reket ederek gerekli tedbirleri almaya çalışmıştır. Burada eğitim personelinin 

bilgi ve becerilerini artırılması, mülteciler için bilgi platformlarının oluşturul-

ması ve çok sayıda mülteci çocuk için okullarda ek kapasitelerin sağlanmasının 

yanı sıra, farklı eğitim alanlarındaki pilot projelerinde hayata geçirdiği görül-

mektedir (Maurice ve Roßbach, 2017, Massumi vd., 2015).  

Federal olarak yapılandırılmış Alman okul sisteminde, federal eyaletlerin 

anayasaları ve eğitim yasaları, bir mültecinin okula ne zaman başlaması gerekti-

ğine karar vermektedir. Düzenli eğitime uyumlarını üç adımda gerçekleşmekte-

dir: Birincisi, çocuklar ülkedeki 201 dil öğrenme merkezinden birinde Almanca 

temel bilgiler edinmekte ve Alman ilköğretim hedeflerinden biri olan çocukların 

ve gençlerin okuldaki dersleri kavrama yeterliliğine sahip olabilmeleri için yete-

rince Almanca bilmelerini öngörmektedir. Burada Almancayı hiç bilmeyen ya da 

az bilen çocuklara, bu konuda özel eğitim almış öğretmenler tarafından bireysel 

veya grup halinde ek ders verilmektedir. Eğitime katılan çocuklar haftada iki veya 

dört saat ek Almanca ders alarak desteklenmektedir. İkinci adımda, mülteci ço-

cuklar ve gençler genellikle normal okuldaki Alman akranlarıyla birlikte öğrenim 

görmektedirler. Başlangıçta, okul derslerine ek olarak, haftada altı saate kadar dil 

dersi alırlar. Üçüncü ve son adımda, dil seviyesine bağlı olarak desteklenen ikinci 

dil olarak Almanca dersi saati azalmaktadır. (Westen, 2016). 

Almanya’ya sığınan mültecilerle ilgili önemli son yasal değişiklik Ağustos 

2016'da yürürlüğe giren yeni “Entegrasyon Yasası”dır. Bu yasayla, uyum için ge-

rekli olan entegrasyon kurslarının ulaşılabilirliğini arttırmayı amaçlandığı görül-

mektedir. Bu yasayla mevcut olan dokuz aylık uyum kurslarında Alman kültür ve 
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tarih bilgisi 60 saatten 100 saate çıkarılırken dil kurslarının 600 saat değişmeden 

kaldığı görülmektedir (OECD, 2017). 

2012 ve 2015 yılları arasında, 10 eyalette, mülteci öğrencileri olan öğret-

menlere ikinci dil desteği için materyalleri sağlanmaya başlanmıştır. Diğer ta-

raftan, Baden-Württemberg, Berlin, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhe-

inland-Pfalz ve Schleswig-Holstein gibi eyaletlerde öğretmen adayları için bir ya 

da daha fazla dil eğitimi kursu almaları zorunlu tutulmuştur (Westen, 2016). 

Ayrıca Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nde Mülteci Öğretmen Prog-

ramı uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Suriyeli ve diğer mülteci öğretmenlerin, 

Alman okullarına yeni gelen mülteci çocukların uyumlarını kolaylaştırmak için 

öğretmenlik yapmalarına olanak sağlayarak mültecileri ve sığınmacıları işgü-

cüne katılım çabalarını desteklemektedir (Mendenhall vd., 2018). Bu yoğun 11 

aylık programda; Almanca eğitim programı, uzman öğretim, pedagojik ve okul 

eğitim seminerleri ile tamamlanmaktadır. Program, sınıf içi staj ve yerel öğret-

menlerle okul sistemi ve kültürünü tanımak için düzenli değişimlerle tamam-

lanmaktadır (Cerna, 2019). 

 

7.Sonuç ve Öneriler 

Çeşitli nedenler sonucunda meydana gelen göç hareketleri toplumları de-

rinden etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir (Erçetin vd., 2019). Mülteci 

çocuklar göç ettikleri ülkenin sosyal ve kültürel değer ve kurallarına uyum sağ-

lamada güçlük yaşayabilirler. Bu noktada eğitim, mültecilerin yaşadıkları top-

lumlara uyumlarında etkin bir rol üstlenmektedir. Çünkü mültecilerin sığındık-

ları ülkelere kolaylıkla uyum sağlamaları eğitim sistemleri sayesinde gerçekleş-

tirilebilir (Erçetin, Potas ve Açıkalın, 2018b).  

Kapsayıcı eğitimin temel koşullarından biri nitelikli eğitim imkânlarının 

dezavantajlı öğrencilere sağlanmasıdır. Bu nedenle mülteci çocukların ev sahibi 

ülkelerinin ulusal eğitim sistemlerine dâhil edilmesi için gerekli düzenlenmele-

rin ivedi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Mültecilere yönelik nitelikli bir 

eğitim için öncelikle okulların altyapısının hazır olması, ilgili kurumlar arasında 

gerekli koordinasyonun sağlanması, yönetici ve öğretmenlerin ilgili hizmet içi 

eğitim süreçlerinden en kısa zamanda geçirilmesi, müfredatta gerekli düzenle-

melerin yapılması ve uygun ders materyallerinin hazırlanmış olması gerekmek-

tedir.  

2011 yılında başlayan göç dalgasının ilk etapta geçici olarak görülse de 

Türkiye devleti çocukların eğitimden yoksun ve uzak kalmamaları için yol hari-
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tası belirleyerek çeşitli düzenlemelere gitmiştir. Bu süreçte MEB çok sayıda ge-

nelge ile Suriyelilerin eğitim sorununa çözüm bulunmasını sağlamaya çalışarak 

okul çağındaki çocukların temel eğitimi için peş peşe düzenlemeler yapmıştır. 

Bu düzenlemeler kısa süre içerisinde meyvelerini vererek Türkiye’de bulunan 1 

milyonun üzerinde temel eğitim yaşındaki çocukların % 60’ını okullaştırmayı 

başarmıştır. 

Başlangıçta GEM'ler, sivil toplum kuruluşlarının ve Suriyeliler tarafından 

açılan özel okullar ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin eğitimi için eşsiz çö-

zümler olarak görülmekteydi. Fakat MEB Suriyeli 2016-2017 eğitim-öğretim yı-

lından itibaren Suriyeli çocuklara yönelik olarak “Kapsayıcı Eğitim” politikala-

rına geçiş yapmıştır. Bu noktadan hareketle, 2020 yılı sonunda tüm GEM'leri ka-

patmayı ve Suriyeli öğrencileri Türk müfredatına göre Türk öğrencilerle birlikte 

eğitmeyi amaçlamıştır.  

Almanya’da eğitim her bir eyaletin anayasasında ve ilgili yasalarında ay-

rıntılı olarak düzenlemiştir. Almanya'daki eğitim yasaları, 16 eyalette sığınma 

talepleri devam etmekte olan çocuklar 9 yıllık ya da 10 yıllık zorunlu eğitime 

dâhil edilmektedirler. Almanya’da uygulanan kapsamlı kapsayıcı eğitim uygula-

malarıyla göçmen ebeveynlerin çocuklarının okul öncesi dil öğrenme sınıflarına 

katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca Suriyeli ve diğer mülteci öğretmenlerin, 

Alman okullarına yeni gelen mülteci çocukların uyumlarını kolaylaştırmak için 

öğretmenlik yapmalarına olanak sağlayarak mültecileri ve sığınmacıları işgü-

cüne katılım çabalarını desteklenmektedir. Bu bağlamda Suriyeli ve diğer mül-

teci öğretmenler 11 aylık eğitim sonrasında Almanca eğitim programıyla, uz-

man öğretim, pedagojik ve okul eğitim seminerleri verilip okullarda öğretmen-

lik yapmalarına olanak sunulmaktadır. 

Sonuç olarak okullarında mülteci öğrencileri bulunan öğretmenlerin ye-

terli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri için gerek üniversiteler gerekse eğitim 

bakanlıkları tarafından kapsamlı bir hizmet içi eğitime tabi tutulmaları bir ge-

reklilik olarak karşımız çıkmaktadır. Okul öncesi eğitimden başlanarak eğitim 

kurumlarının ve mülteci eğitime destek sağlayacak diğer tüm paydaşlarla bir-

likte kapsamlı stratejiler geliştirilmesi kapsayıcı eğitim politikalarının başarılı 

olabilmesinde önemli bir adım olarak görülmektedir. Diğer taraftan mülteci öğ-

rencilerin duygusal gelişimlerini yönlendirmek ve desteklemek için öğretmen-

lerden, sosyal hizmet uzmanlarından ve psikologlardan oluşan profesyonel 

ekipler oluşturulması okullarda yaşanması muhtemel problemlerin çözümünü 

kolaylaştıracaktır.  
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ÇALIŞMALARININ ROLÜ 
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ÖZET  

Çalışmada, öğrencilere sosyal beceri kazandırma sürecinde drama ile gerçekleş-

tirilen çalışmaların etkisi öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Çalışma ve-

rileri, 20 okul öncesi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile ya-

pılan görüşmeler ile toplanmıştır. Çalışma grubu seçiminde amaçlı örnekleme yöntem-

lerinden ölçüt örnekleme yaklaşımı temel alınmıştır. Öğretmenler en az beş yıl ve daha 

fazla süredir kurumlarda görev yapan ve sınıf içi etkinlik olarak en az haftada bir defa 

drama çalışmalarına yer vermektedir.  Sosyal beceri eğitiminde yer alan drama çalışma-

larının katkı sağladığı sosyal uyum, iletişim, özdenetim, çatışma çözme ve iş birliği be-

cerileri temelinde tüm sosyal becerilerin edinilmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Sos-

yal uyum kapsamında karşılıklı iyi iletişim kurma, empati geliştirme ve davranışları sos-

yal ilişkiler temelinde düzenleyerek topluma uyum sürecini destekleyen becerilerin 

drama ile etkili biçimde kazandırılabileceği bunun yanında ifade becerisini destekleyen 

drama çalışmaları sayesinde iletişimi olumlu kılan sözlü ve sözsüz ifade becerilerinin 

kazandırılarak gelişiminin sağlandığı belirlenmiştir. Çatışma durumları ile başa çıkma, 

problem durumlarına uygun nitelikte çözüm yolları geliştirme drama çalışmaları ile ger-

çekleştirilebilecek etkinlikler ile verilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal beceri, Drama, Sosyal uyum, İletişim, Çatışma çözme. 

 

THE ROLE OF DRAMA STUDIES IN SOCIAL SKILLS EDUCATION 

 

Abstract 

In the study, the effect of the studies carried out with drama in the process of 

gaining social skills to the students was examined based on the opinions of the teachers. 

The study data were collected through interviews with 20 preschool teachers through 

                                                           
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,  
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a semi-structured interview form. In the selection of the study group, the criterion 

sampling approach, one of the purposeful sampling methods, was taken as the basis. 

Teachers, who have been working in institutions for at least five years or more, include 

drama studies at least once a week as an in-class activity. It has been determined that 

drama studies in social skills training are effective in acquiring all social skills on the 

basis of social adaptation, communication, self-control, conflict resolution and coopera-

tion skills. Within the scope of social cohesion, the skills that support the social adapta-

tion process by establishing good mutual communication, developing empathy and re-

gulating behaviors on the basis of social relations can be effectively gained through 

drama. In addition, it has been determined that verbal and non-verbal expression skills, 

which make communication positive, are provided and their development is achieved 

thanks to drama activities that support expression skills. Coping with conflict situations 

and developing appropriate solutions for problem situations can be given through acti-

vities that can be carried out with drama studies. 

Keywords: Social skills, Drama, Social adaptation, Communication, Conflict reso-

lution. 

 

1. GİRİŞ 

Kişi yaşadığı sosyal çevrede kendisine kişiler arası iletişimi şekillendire-

rek olumlu bir nitelik kazandırırken, toplum tarafından kabul edilen davranış 

şekillerini ortaya koyarak sosyal yapının bir parçası haline gelir. Kendi toplum-

sal gereksinimlerini sağlamak ve sosyal bir yaşam sürdürebilmek kişinin sosyal 

yeterliği ile ilişkilidir. Sosyal yeterlik kişinin toplumsal yapı içerisinde kişiler 

arası etkileşim sırasında gösterdiği ya da göstermek için kendinde var olan mev-

cut performansını ifade eder. Kişiler arası karşılıklı iletişimin empati, hoşgörü 

ve benzeri her iki tarafında olumlu nitelikte değerlendirebileceği bir boyutta 

sürdürülebilmesi, sosyal yeterliği ortaya koyan, toplum tarafından kabul edile-

rek yapılması olumlu karşılanan davranış örüntülerinin hayata geçirilmesi yani 

sosyal beceri olarak davranış şeklinde ortaya koyulabilmesi ile mümkün olur. 

Sosyal becerileri sergileyebilen uygun sosyal ortam içerisinde davranışa dönüş-

türebilen kişilerin sosyal yeterliklerinden söz edilebilir (Kolb ve Maxwell, 

2003). Çeşitli alanlarda sosyal beceri kazanımını sağlayamamış kişilerin sosyal 

becerilerine yönelik yetersizliklerin belirlenerek gerekli alanlarda sosyal beceri 

kazanımları farklı çalışmalar aracılığı ile sağlanmalıdır. 

Sosyal öğrenmenin etkili olduğu sosyal beceri kazanımı, öncelikle kişinin 

hangi alana ilişkin sosyal beceri yetersizliğinin bulunduğunu tespit ederek ger-

çekleştirilebilir. Sistemli bir şekilde ele alınarak planlanarak yapılandırılmış 
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sosyal beceri eğitimi sayesinde toplum tarafından kabul edilerek davranış ola-

rak sergilenmesi olumlu karşılanan uygun nitelikteki sosyal beceriler belirlenen 

yaş grubundaki kişilere kazandırılabilir. Sosyal beceri kazanımına yönelik farklı 

uygulamalara sınıf içi çalışmalarda yer verilmektedir. Hikâye çalışmaları, oyun 

temelli çalışmalar ile birlikte drama ile gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer 

almaktadır. Drama etkinlikleri ile öğrencilerin tüm gelişim alanları desteklene-

rek özellikle sosyal- duygusal, bilişsel, dil gelişim ve psikomotor alanlarda öğ-

rencilere katkı sağlanabilmektedir (Kadan, 2013). Drama çalışmalarının sosyal 

beceri kazandırılmasında etkili olmasının sebepleri arasında topluluk içerisinde 

kendini ifade etme fırsatı yakalayarak grup üyesi olarak yer edinmesi, kendi dü-

şüncelerini ifade ederek topluluk önünde konuşma becerisi ve liderlik becerisi 

özelliklerini ortaya koyabilmesi bu becerilerin farklı drama uygulama teknikleri 

ile sınıfta planlı olarak ya da ihtiyaç doğrultusunda doğaçlama tekniği ile ger-

çekleştirilebilmesi sayılabilmektedir (Maden, 2011). 

 Kişinin farklı sosyal ortam ve şartlarda uygun tepki vererek, doğru ileti-

şim şekilleri oluşturması, diğer kişiler tarafından sosyal beceri gösterdiği dav-

ranışlarının olumlu, iyi, pozitif ve etkili olarak değerlendirilmesi sosyal beceri 

kazanımlarını istenilen şekilde gerçekleştirdiğini ifade eder. Sosyal beceri ye-

tersizliği olarak ise becerileri gerekli şekilde ve yerinde kullanamaması, gerekli 

becerileri kazanmamış olması olarak ifade edilebilir (Shuler, 2019). 

Sosyal yeterliği sağlayan sosyal beceriler sosyal uyum sağlayacak nitelikte 

toplumsal yaşam becerilerine sahip olmayı gerektirecek nitelikte toplumsal 

uyum becerilerinden oluşmaktadır (Durlak, vd., 2011). Toplumsal olarak be-

nimsenmiş olan kabuller, kısıtlamalar ve tercihler sayesinde ortaya çıkan insan-

lar arası etkileşim temelli iletişimin bütünü sosyal uyum çerçevesinde açıklana-

bilir. Sosyal uyum davranışları sergileyen bireyler, sosyal yapının etkisi ile grup 

ile uyumlu davranış geliştirirler. Bulunduğu toplum içinde toplumsal düzene 

katkı sağlayan bu sosyal beceriler sayesinde etkileşimde bulunduğu kişilerin 

duygu ve davranışlarını anlamlandıran ve kendisinin de anlaşılması için doğru 

yöntem ile kendini ifade eden becerileri içerdiği için yöntemde yer alması uygun 

bulunmuştur. 

İnsanlar arası ilişkilerde etkili olan duygu ve davranışların olumlu etkile-
şim için şekillendirilerek uygun nitelik kazandırılmasına dayanan; liderlik bece-
risi, ikna becerisi ve empati becerilerinin davranış yönelimi olarak tercih edil-
diği özdenetim temelli davranış becerileri iletişim özelliklerinin belirlenerek 
sözlü ve sözlü olmayan nitelikte ifade şekillerinin geliştirilmesi kişiler arası et-
kileşime olumlu ivme kazandıran iletişimi sözlü ve sözsüz iletişimin birbirini 
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destekleyecek şekilde davranışa dönüştürülmesini içermektedir. İşbirliği içeri-
sinde çalışma anlayışının gereği olarak işbölümü gerçekleştirebilme, sorumlu-
luk alabilme ve sorumluluklarını yerine getirebilme becerileri, katılım sağla-
mayı arttıran katılım temelli vatandaşlık anlayışını benimsemek için hayata ge-
çirilen becerilerdir. 

 
1.1. Araştırmanın Önemi 

Eğitim öğretim sürecinde öğrencilere toplumsal uyum, özdenetim, ileti-
şim, iş birliği, çatışma çözme ve katılım boyutlarında sosyal beceri kazandırma, 
toplumsal yapıyı kültürel ve sosyal özelliklerine bağlı olacak şekilde sosyal ya-
pıya uyumlu ve toplumsal alana katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi sağlayacak-
tır (Uslu ve Genç, 2021). Sosyal yeterlik oluşturmak için aileden başlayarak sos-
yal öğrenmenin okulda ve yakın çevrede gerçekleşmesi gerekmektedir. Okulda 
gerçekleşen öğrenmeler arasında öğrencinin performansını aktif katılım göste-
rerek sergilediği, gerçek yaşamdan kesitler şeklinde ele alınarak çeşitli müfre-
dat konularından yola çıkılarak farklı teknikler ile uygulama yapılan drama kap-
samındaki çalışmaların sosyal beceri kazanımlarına daha fazla hizmet ettiği dü-
şünülmektedir. drama çalışmalarının sosyal becerileri kazandırma sürecinde 
hangi alanlarda katkı sağladığı; drama çalışmaları ile kazandırılabilecek hangi 
becerilerin sosyal beceriler ile ilişkili olduğunun bilinmesi öğrencilerin sosyal 
duygusal alanda sosyal yeterlik gelişimlerini desteklemek amacıyla kazandırıl-
ması planlanan sosyal becerilerin daha kalıcı ve tüm hayat boyu kullanılabilen 
beceriler şeklinde öğrenilmesine olanak sağlar.  

Sosyal beceri kazanımının toplumsal ve bireysel yaşam boyunca önemi 
düşünüldüğünde eğitim öğretim sürecinde etkili yöntemler ile üzerinde durula-
rak kazandırılması gerekmektedir (Hixton, vd., 2012). Drama bu yöntemler ara-
sında en önemli etkiye sahip olacak nitelikteki öğrenmeleri oluşturmaktadır. 
Birçok alandaki var olan öğrenmeleri tekrar irdelemek ve yeni anlamların keş-
fedilmesine fırsat sağlar (Mantione ve Smead, 2003; Adıgüzel, 2013). Bu sebeple 
sosyal beceri eğitimine drama çalışmalarının etkisinin belirlenmesi uygulama 
olarak sınıf içi çalışmalarda yer verilmesi bakımından yol gösterici niteliktedir. 
Görev yapan öğretmenlerin görev süreleri boyunca ve öğretmen yetiştirme ala-
nında eğitim veren akademisyenlerin drama temelli sosyal beceri eğitimlere yer 
vermelerini sağlayacaktır. 

 
1.2. Araştırmanın Amacı 
Araştırmada erken çocukluk dönemi eğitimi sınıf içi uygulamalarda sos-

yal beceri eğitimine ilişkin uyguladıkları drama çalışmalarının etkililiğinin öğ-
retmen görüşlerine göre incelemek amacıyla aşağıda yer alan alt problemlere 
yanıt aranmıştır. 
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 İletişim boyutunda sosyal beceri kazanımına drama çalışmalarının etki-

sine yönelik öğretmen görüşleri nasıl değişmektedir? 

 Çatışma/ problem çözme boyutu kapsamında sosyal beceri kazanımına 

drama çalışmalarının etkisine yönelik öğretmen görüşleri nasıl değişmektedir? 

 Özdenetim boyutu kapsamında sosyal beceri kazanımına drama çalış-

malarının etkisine yönelik öğretmen görüşleri nasıl değişmektedir? 

 İşbirliği boyutu kapsamında sosyal beceri kazanımına drama çalışmala-

rının etkisine yönelik öğretmen görüşleri nasıl değişmektedir? 

 Sosyal uyum boyutu kapsamında sosyal beceri kazanımında drama ça-

lışmalarının etkisine yönelik öğretmen görüşleri nasıl değişmektedir? Şeklinde 

sorular 

 

2. YÖNTEM  

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri top-

lama araçları ve verilerin analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

2.1 Araştırmanın Modeli 

Okul öncesi öğretmenlerinin “sosyal beceri eğitiminde drama çalışmala-

rının rolüne ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılan araştırma du-

rum çalışması şeklinde ele alınmış, betimsel analiz çalışmasıdır.  

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma örneklemi, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yı-

lında Çanakkale il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız 

anaokulu ve anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmak-

tadır. Araştırmada Çanakkale il merkezinde anasınıflarında görev yapan 10 okul 

öncesi öğretmeni ve bağımsız anaokullarında görev yapan 10 okul öncesi öğret-

meni ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik 

bilgilerini içeren tablo aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Öğretmen Demografik Bilgi Tablosu 

Çalışılan kurum  f % 

Bağımsız Anaokulu 10 50 

Anasınıfı 10 50 

Mesleki Hizmet Yılı  f % 
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5-10 yıl 3 15 

11-15 yıl 4 20 

15-20 yıl 5 25 

+20 yıl 8 40 

Yaş  f % 

25-30 2 10 

31-35 5 25 

36-40 8 40 

40-45 2 10 

+46 3 15 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından Araş-

tırmaya katılım sağlayan öğretmenlerin demografik bilgi formu ve sosyal beceri 

eğitiminde drama çalışmalarının etkililiğinin belirlenmesi amacıyla 10 sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları uzman görüşü alınarak oluşturul-

muştur. Uzman görüşü ve 3 öğretmen ile pilot uygulama yapılmış ve görüşme 

sorularının son hali verilmiştir. Son hali verilen sorular 20 okul öncesine yönel-

tilmiş ve verilere ulaşılmıştır.  

 

2.4. Verilerin Analizi 

Görüşme soruları ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak 

verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda 5 tema ve alt kod-

ları belirlenerek tablolar oluşturulmuştur.  

 İletişim Boyutunda Sosyal Beceri Kazanımına Dramanın Etkisi  

 Çatışma/ Problem Çözme Boyutu Kapsamında Sosyal Beceri Kazanı-

mına Drama Çalışmalarının Etkisi  

 Özdenetim Boyutu Kapsamında Sosyal Beceri Kazanımına Dramanın Et-

kisi 

 İşbirliği boyutu kapsamında sosyal beceri Kazanımına Dramanın etkisi  

 Sosyal uyum boyutu kapsamında sosyal beceri kazanımında drama ça-

lışmalarının etkisi şeklinde temalar oluşturulmuştur. 

Görüşmeler araştırmacı tarafından kayıt altına alınmış. Oluşturulan tema-

lar ve alt kodlar belirlenmiştir. Tema ve kodlar öğretmenlerin doğrudan alıntı-

ları ile desteklenerek çalışmaya eklenmiştir. 
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3. BULGULAR  

3.1. Drama Çalışmalarının İletişim Becerisi ile İlgili Öğretmen Görüş-

leri 

Bu bölümde sosyal beceri gelişiminin iletişim becerisine etkili olduğu be-

lirlenmiştir. Bununla ilgili 20 öğretmenin görüşü alınmıştır. Öğretmenlerin tek-

rar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 2’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: İletişim Boyutunda Sosyal Beceri Kazanımına Dramanın Etkisi  

 f % 

Sözlü ve sözsüz ifade becerisine katkı sağlar 12 60 

Duygularını uygun nitelikte ifade edebilme  5 25 

Karşısındakinin duygularını anlar. 7 35 

Topluluk önünde rahat konuşmayı sağlar. 9 45 

 

Öğretmen görüşlerine göre iletişim boyutunda çocukların sosyal beceri 

gelişiminde drama çalışmalarının; sözlü ve sözsüz iletişime katkı sağladığı, his-

settikleri duygu ve düşünceleri rahatça ifade edebildikleri, çevresindeki birey-

lerin duygu durumlarını tahlil edebilmelerini, belli bir grup içerisinde kendini 

doğru bir şekilde ifade edebilme becerilerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Bununla ilgili “sözlü ve sözsüz ifade becerisine katkı sağlar”, “duygularını uygun 

nitelikte ifade edebilme”, “karşısındakinin duygularını anlar”, “topluluk önünde 

rahat konuşmayı sağlar” temaları oluşturulmuştur. Sözel becerilerin gelişimine 

olan katkılarından dolayı Öğretmen 1: “Dramanın çok büyük katkıları vardır. Sa-

dece beden dilinin gelişimine değil dil gelişiminde de katkısı büyüktür. Kendilerini 

daha rahat ifade etmelerine yardımcı oluyor, kelime hazinelerinin de geliştirdiğini 

düşünüyorum. Kendimizi ifade ederken sözler kadar jest ve mimiklerimiz de 

önemli olduğu için çocuk bu konuda kendini geliştirmiş oluyor daha güzel ve daha 

rahat iletişim kurabiliyor.” ifadelerde bulunurken drama çalışmalarının etkisiyle 

çocukların topluluk önünde kendini doğru ifade edebilme becerisine olan etki-

sini Öğretmen 8: “Kendilerini daha etkin ifade edebiliyorlar. Senenin başında ko-

nuşmak istemeyen çekinen öğrencilerin bile daha sonra dramada kendini rahat 

bir şekilde ifade etmeye başladığını, istekli olduğunu gözlemledir. Çocukların dil 

gelişiminden, bilişsel gelişiminden, sosyal duygusal gelişime birçok alanda katkı 

sağlamaktadır. Sosyal beceri gelişimi de drama etkinliklerinde çocuğun kendini 

bulması, rollere girmesi, ifade etme becerisi, gruba katılması gibi birçok alanda 

çocuğa imkân sunmaktadır. Bu nedenle drama alışmalarının sınıf içerisinde yer 
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verilmesi gerekliliği tarafındayım.” derken Öğretmen 12: “Kendilerini daha rahat 

ifade edebildiklerini ve iletişim becerilerinin geliştiğini gözlemlediğimi söyleyebi-

lirim. Drama etkinliği kapsamında çocukların iletişim becerisi ile bilişsel gelişime 

de katkısı oluyor. Çocuk anlayamadığı ya da ne yapması gerektiğini bilmediği du-

rumlarda soru sorabiliyor, yardım isteyebiliyor, problem anında destek alması ge-

rekliliğini hissediyor ve harekete geçiyor.” ve Öğretmen 16: “Olumlu katkısı oluyor 

ve buna ek olarak konuşma becerilerine, kendini ifade etmesine sosyalleşmesine 

fayda sağlıyor. Çocukların arkadaşları paylaşarak, birlikte vakit geçirmeyi öğren-

mesine katkı sağlıyor. Kendi fikrini söyleme cesareti elde ediyor. Örneğin sınıfla-

rımda aile katılımına önem vermekteyim. Okulun yeni başladığı zaman aile katı-

lımı olduğunda çocuklar sessiz bir şekilde duruyor ve söylemek istediklerini söyle-

yemiyorlardı. Drama çalışmalarının çocukların sosyal beceri gelişiminde etkisini 

bu etkinliklerde daha iyi anlıyorum. Aileyi kendi duygu ve düşüncelerinde ikna 

edebiliyor, rahatça konuşabiliyor. Bu da gelişimi için önemli bir beceridir.” görüş-

lerini sunmuşlardır. Çevresinde bulunan kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı 

duymayı, duygularını anlamalarına bir olanak sağlayan drama çalışmalarının 

özelliklerini Öğretmen 19: “Karşısındakinin duygularını anlayabiliyor, konuşma-

dan iletişim kurma becerisi gelişiyor. Tabi ki bu bir süreçtir, en az 1 dönem geç-

mesi gerekir. Duygularını ifade etmesini destekler. Arkadaşlarının üzün ya da 

mutlu olduklarını hissetmeleri, duygularını anlamaya çalışmaları üzerine rol 

alma, rol değiştirme, dramatizasyon tekniklerini kullanarak sosyal becerilerini 

desteklemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yaptığımız sınıf içi çalışmalarda sözsüz 

iletişim jest ve mimiklerin anlamlarını öğreniyorlar ve sonra bilinçli kullanmaya 

başlıyorlar.” şeklinde ifade etmiştir. 

 

3.2. Drama Çalışmalarının Çatışma/ Problem Çözme Becerisi ile İlgili 

Öğretmen Görüşleri 

Bu bölümde sosyal beceri gelişiminin çatışma/ problem çözme becerisine 

etkili olduğu belirlenmiştir. Bununla ilgili 20 öğretmenin görüşü alınmıştır. Öğ-

retmenlerin tekrar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 3’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Çatışma/ Problem Çözme Boyutu Kapsamında Sosyal Beceri Ka-

zanımına Drama Çalışmalarının Etkisi 
 f % 

Empati becerisine katkı sağlar. 5 25 
Problem durumu ile başa çıkma becerisine katkı sağlar  16 80 
Farklı yöntemler (rol değiştirme, kukla, hikaye) kullanarak belirtilen alana 
dair sosyal beceri kazanımı 

12 60 
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Öğretmen görüşlerine göre Çatışma/ Problem Çözme boyutunda çocukla-

rın sosyal beceri gelişiminde drama etkinliklerinin kendilerini farklı kişilerin 

yerine koyabilmeyi öğrenmeleri, olumsuz bir durum karşısında nasıl davranası 

gerektiğini anlamalarına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bununla ilgili “Empati 

becerisine katkı sağlar.”, “Problem durumu ile başa çıkma becerisine katkı sağ-

lar.”, “Farklı yöntemler (rol değiştirme, kukla, hikâye) kullanarak belirtilen 

alana dair sosyal beceri kazanımı” temaları oluşturulmuştur. Drama çalışmala-

rının empati becerisine olan etkililiğini Öğretmen 7: “Bizim sınıfımızda paylaşa-

mama sorunu vardı ve bunu drama çalışması yaparak paylaşma, yardımlaşma 

kavramlarını çocuklara kazandırdık. Ve drama çalışmalarında rol değiştirme ça-

lışması sayesinde bu empati duygusu gelişerek ne yapmaları gerekliliği konu-

sunda bilgi sahibi oldular.” şeklinde ifade ederken drama çalışmalarında farklı 

yöntemlere başvuran Öğretmen 2: “Sınıfta yaşanan bir olayı her çocuğa her rolü 

vererek uyguluyorum ki çocuklar diğer arkadaşlarının nasıl hissettiğini anlasın. 

Her zaman olmasa da büyük çoğunlukla işe yarıyor. Mesela bir öğrenci diğerine 

vurdu bunu dramaya uyarlayıp empati kurmalarını sağlıyorum. Sıcağı sıcağına 

olayı ele alıp kitap okuyarak, kukla kullanarak ve çocukların canlandırmasını sağ-

larım. Her yaşanan problem de de farklı yollar denemeyi önemli bulurum çünkü 

her farklı etkinlik çocukların ilgisini çekiyor. Aynı etkinlik tarzında yaptığımızda 

kalıcı olmadığını görüyorum. Özellikle problem durumuna nasıl davranması ge-

rekliliğini öğretmek için bunlara daha çok dikkat ediyorum bu etkinliklerde de 

dramanın rolünün çok büyük olduğuna inanıyorum” ve Öğretmen 20: “Sınıfta ya-

şanan olayı aynen canlandırmasını yapıyorum. Örneğin sınıfımda yaşanan kıs-

kançlık olayını paylaşma kavramıyla birlikte vererek canlandırma yapmıştık. Böy-

lelikle olumsuz denecek bir olayı olumlu örneklerle doğru davranış geliştirmesine 

destek oluyorum. Aradan zaman geçse de problem yaşanan olayı daha sonra da 

benzer özelliklerle tekrar ele alıyorum böylece çocukları pekiştirmesine fırsat ta-

nıyorum.” şeklinde çalışmalarını ifade etmişlerdir. Problem durumunda nasıl 

tepki vermelerinin öğrenilmesine fırsat sunan drama çalışmalarını Öğretmen 

11: “Genelde okulun ilk aylarında problemler sıklıkla yaşanıyor bunu da drama 

çalışması yaparak çözmeye çalışıyoruz. Örneğin çocuğa okulu sevdirmek için 

okulda eğlenceli oyunlar oynandığını, okulun korkulacak bir yer olmadığını 

drama sayesinde vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda kuralların öğretiminde, ar-

kadaşları ile yaşanan sıkıntılarda nasıl davranması gerekliliğini göstermeye çalı-

şıyorum.”; Öğretmen 13: “Sınıfta yaşanan olumlu veya olumsuz herhangi bir du-

rumun canlandırmasını o an ortam uygunsa yaptırabilirim. Örneğin öğrencilerin 

birbirlerine yardım ettiklerini gördüğümde daha iyi pekiştirmek amaçlı bununla 
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ilgili drama çalışmalarına başvururum.” ve Öğretmen 6: “Hikayeleştirerek yaşa-

nan problemi hikâye olarak anlatır, neden-sonuç ilişkisi kurdurur ve drama çalış-

ması yaptırırım. Sınıfta yaşanan olumsuz durumları ormanda yaşayan hayvanlar 

sınıfı şeklinde uygulamasını yapmıştık. Herkes bir şeyler ortaya çıkarmıştı.” şek-

lide görüş bildirmiştir. 

 

3.3. Drama Çalışmalarının İletişim Becerisi ile İlgili Öğretmen Görüş-

leri 

Bu bölümde sosyal beceri gelişiminin özdenetim becerisine etkili olduğu 

belirlenmiştir. Bununla ilgili 20 öğretmenin görüşü alınmıştır. Öğretmenlerin 

tekrar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 4’ te sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Özdenetim Boyutu Kapsamında Sosyal Beceri Kazanımına Dra-

manın Etkisi 

 f % 

Liderlik yapma fırsatı sunar 3 15 

İkna becerisini destekler 6 30 

Yardım etme ve yardım isteme becerisini geliştirir. 9 45 

İzin isteme becerisini geliştirir. 10 50 

Gerekli durumlarda hayır diyebilme becerisi kazandırır. 5 25 

 

Öğretmen görüşlerine göre özdenetim boyutunda çocukların sosyal be-

ceri gelişiminde drama çalışmalarının liderlik yapabilme, duygu ve düşüncele-

rini doğru bir şekilde savunabilme, çevresinde yardıma ihtiyaç duyan bireylere 

yardım edebilme, yapmak istemediği ya da olumsuz olarak düşündüğü bir olayı, 

davranışı reddedebilmesine katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili olarak “Liderlik 

yapma fırsatı sunar”, “İkna becerisini destekler”, “Yardım etme ve yardım isteme 

becerisini geliştirir.”, “İzin isteme becerisini geliştirir.”, “Gerekli durumlarda hayır 

diyebilme becerisi kazandırır.” temaları oluşturulmuştur. Drama çalışmalarında 

çocukların özgüven geliştirerek lider olma davranışlarının gelişmesine yönelik 

Öğretmen 14: “Drama etkinliklerinde sınıfımı belli gruplar halinde bölüyorum ve 

her gruptan bir lider seçiyorum. Liderin grubu yönetmesini ortaya bir oyun bir 

çalışma çıkarmaları üzerine destekliyorum. Seçmiş olduğum liderleri farklı seç-

meye dikkat ediyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir. Öğretmen 15’te yardımlaş-

manın önemini “Sınıf içerisinde öğrencilerin birbirleri ile yardımlaşması için fır-

sat tanıyorum. Drama çalışmalarında yer verdiğimiz teknikler ile yardıma ihtiyacı 

olduğunu hissetmesi yardım talep etmesi ve diğer arkadaşlarının da yardım etme 
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isteğinin oluşması için fırsat tanıyorum.” diyerek ifadelerde bulunmuştur. Öğren-

cilerin etkileşim sırasında dikkat etmesi gereken durumların farkına varıp 

doğru bir şekilde davranışa uyarlamasını Öğretmen 9 “Çocuklarımın sınıfta bir-

birlerine saygılı olmasını önemli buluyorum. Bireysel sınırlarını bilmeleri daha 

sonraki süreçlerde de doğru davranış geliştirmeleri için önemlidir. Örneğin arka-

daşının oyuncağını, boyasını alırken izin alması gerektiğini, ona sarılmak istedi-

ğinde sorması gerektiğini, arkadaşının da istemediği durumlarda zorlamaması 

gerekliliğini drama uygulama esnasında öğreniyorlar. Daha sonra da sınıf içeri-

sinde hayata geçirdiklerini görmek beni çok mutlu ediyor.” diyerek belirtmiştir. 

 

3.4. Drama Çalışmalarının İşbirliği Becerisi ile İlgili Öğretmen Gö-

rüşleri 

Bu bölümde sosyal beceri gelişiminin iş birliği becerisine etkili olduğu be-

lirlenmiştir. Bununla ilgili 20 öğretmenin görüşü alınmıştır. Öğretmenlerin tek-

rar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5: İşbirliği boyutu kapsamında sosyal beceri Kazanımına Dramanın 

etkisi 

 f % 

İşbölümü yapmayı öğretir. 14 70 

Sorumluluk bilinci geliştirir. 8 40 

Paylaşma becerisini geliştirir 7 35 

Kurallara uyma becerisi gelişir. 11 55 

 

Öğretmen görüşlerine göre iş birliği boyutunun çocukların sosyal beceri 

gelişiminde drama çalışmalarının grup çalışması yapmayı öğrendikleri, görev 

almaya istekli olmalarına, almış olduğu görevi doğru bir şekilde sonlandıra-

bilme, belirlenen kurallara uyum sağlama becerilerinin gelişimine katkı sağla-

dığı belirtilmiştir. Bununla ilişkili olarak “İşbölümü yapmayı öğretir”, “Sorumlu-

luk bilinci geliştirir.”, “Paylaşma becerisini geliştirir”, “Kurallara uyma becerisi ge-

lişir.” temaları oluşturulmuştur. İşbirliği içerisinde çalışmalar yapan Öğretmen 

10 “Biz genelde büyük grup çalışması yapıyoruz.  Örnek verecek olursam belirli 

gün ve haftalar kapsamında yapmış olduğumuz yerli malı haftası ile ilgili pazarcı 

ve müşteri draması canlandırmıştık. Çalışmada herkesin görevi farklıydı ve her 

çocuk kendi görevini yerine getirmek için emek harcadılar. Birlikte yapabilme her-

kesin bir işin ucundan tutabileceği fikrini deneyimleyerek öğrendiler.” derken 
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benzer nitelikte Öğretmen 17 de “Grup çalışması yapmayı seviyorum ve uygulu-

yorum. Genelde belirli gün ve haftalarda uyguluyorum. Belirli gün ve haftalar et-

kinliğini anlamada ve özümsemede zorlandıklarını fark ediyorum. Daha iyi anla-

maları için grup çalışmalarını uyguluyorum. Grup çalışmalarında kendi arala-

rında iş bölümü, görev dağılımı ve eşyalarını ortak kullanarak paylaşıma önem 

vererek yapmasını istiyorum. Tartışma ortamı oluşmadan ortak karar ve iş bö-

lümü yapabilmeleri için önemli olduğunu düşünüyorum.” diyerek görüşlerini 

sunmuşlardır. Öğretmen 3 de “Yapmaya çalışıyorum hatta bazen farklı sınıflarla 

beraber de yapıyoruz. Farklı sınıflarla birlikte yapmak çocuklar için daha verimli 

olduğunu düşünüyorum. Özelliklerini, ismini bilmediği arkadaşları ile tanışma, 

birlikte iş bölümü yapabilme fırsatı tanımış oluyoruz. Aynı zaman da farklı sınıf-

larla birlikte çalışmalar yaptığımızda okul ve sınıf kurallarına daha hassas bir şe-

kilde dikkat ettiklerini fark ettim.” diyerek kurallara uyma becerisinin kazandı-

rılmasında önemli olduğunu ifade etmiştir. 

 

3.5. Drama Çalışmalarının Sosyal Uyum Becerisi ile İlgili Öğretmen 

Görüşleri 

Bu bölümde sosyal beceri gelişiminin sosyal uyum becerisine etkili ol-

duğu belirlenmiştir. Bununla ilgili 20 öğretmenin görüşü alınmıştır. Öğretmen-

lerin tekrar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 2’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Sosyal uyum boyutu kapsamında sosyal beceri kazanımında 

drama çalışmalarının etkisi 

 f % 

Gruba katılabilme  10 50 

Belirlenen kurallara uyma becerisi kazanma 6 30 

Grup içerisinde yönlendirme yapabilme 7 35 

Akran etkileşimi kurabilme 9 45 

 

Öğretmen görüşlerine göre sosyal uyum boyutunda çocukların sosyal be-

ceri gelişimine drama çalışmalarının topluma uyum sağlamasına, bir gruba ka-

tılmada istekli olmasına, toplumsal kurallara uymasına katkı sağladığı belirlen-

miştir. Bununla ilgili “Gruba katılabilme”, “Belirlenen kurallara uyma becerisi 

kazanma”, “Grup içerisinde yönlendirme yapabilme”, “Akran etkileşimi kura-

bilme” temaları oluşturulmuştur.  
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Yeni katılım sağlanan ortamlarda da özgüven gelişimi ve gruba katılma 

isteğinin drama çalışmalarının etkisini Öğretmen 19: “Drama çalışmalarının ba-

zen sınıfça çalışma yapıyoruz bazen de okulca oluyor. Okulca yaptığımız zaman 

daha kapsamlı oluyor, sınıfça ise daha basit oluyor. Okul olarak farklı sınıflarla 

birleşerek yaptığımız çalışmalarda farklı sınıflardaki çocuklarla iletişim kur-

dukları için kendini ifade edebilme, tanıtma, ortama uyum sağlama becerileri-

nin gelişmesi için önemli bir fırsat oluyor.” şeklinde ifade ederken Öğretmen 17’ 

de “Drama çalışmalarında çocukların rollere girmesi sosyal gelişimi her zaman 

olumlu etkilediğini düşünüyorum. Örneğin bir hayvan rolüne giren çocuğun 

kendi özelliklerini dışarı yansıttığını, ifade edemediği anlatamadığı, çok üzül-

düğü durumları bile rolde ifade ediyorlar. Katılım sağlamayan arkadaşlarının 

yanlarında olmasına, katılım sağlamasına destek olmaya çalışıyorlar. Çekingen 

olan çocuklarda arkadaşlarının istek ve ilgileri onların da cesaretlenmesini sağ-

lıyor. Sınıfın aktif katılımının çocukların kendi aralarında yapması sosyalleşme-

leri adına kıymetlidir.” şeklinde görüşler sunuluştur. 

 

4. SONUÇ 

Öğretmenler ile yapılan çalışmada, iletişim, çatışma/ problem çözme, öz-

denetim, iş birliği, sosyal uyum kapsamında sosyal beceri kazanımında drama 

çalışmalarının etkisi olduğu belirlenmiştir. Araştırmada iletişim boyutunda sos-

yal beceri gelişimine drama çalışmalarının etkisi incelenmiştir.  Yapılan analiz-

ler sonucunda drama çalışmaları ile gerçekleştirilen sosyal beceri eğitiminin ço-

cukların sözsüz ve sözlü iletişim becerisi kapsamında sosyal beceri gelişimine 

katkı sağladığı, karşılıklı duyguları anlayabilme ve kendi duygularını açıklaya-

bilmeyi daha iyi gerçekleştirerek duygu tahlili yapabilme becerisinin kazandır-

dığı; uygun sosyal ortamlarda doğru tepki vererek, uygun davranış gelişimini 

sağladığı geliştirdiklerini ve doğru tepki verebilmeyi öğrendiklerini, kendilerini 

ifade etme becerisini geliştirdikleri belirlenmiştir. Barnes, 1998; Corbett ve diğ. 

2011; Çiftçi, 2001; Eldeniz Çetin ve Avcıoğlu, 2010; Kassab, 1994; Shulz, Carpen-

ter ve Turnball, 1991; Warger, 1983, çalışmalarında araştırmada ele alınan şekli 

ile öğretmenlerin görüşlerine benzer olarak öğrencilere uygulanan drama çalış-

malarının sözel ifade becerisi, problem çözme becerisi ve empati geliştirmesine 

önemli katkı sunduğunu belirtmişlerdir. 

Başçı ve Gündoğdu (2011); Eti (2010); Güven (2012); Hendrix, Eick & 

Shannon (2012); Karadağ (2005); Kılıçaslan & Gün (2011); McCaslin (2006); 

Giaitzis, (2007)  Ormancı ve Ören (2010); Okoronkwo & Okoronkwo (2011), Ye-
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nigül (2019) çalışmalarında öğretmen görüşlerine bağlı olarak, drama ile yapı-

lan çalışmaların öğrencilerin dil gelişimlerine katkı sağladığı, ifade becerisini 

olumlu yönde geliştirdiği, beden dili, jest ve mimikleri yerinde ve uygun şekilde 

kullanmayı sağladığı ortak görüşüne varılmıştır.  

Çatışma/ problem çözme becerisi gelişimine drama ile gerçekleştirilen et-

kinliklerin olumlu etkisinin olduğu, bu kapsamda da çatışma durumları ile başa 

çıkma, uygun tepkiyi belirleme ve doğru davranış sergileyebilmek için alternatif 

uygulamalar sunduğu; problem durumlarını fark ederek farklı çözüm yolları bu-

labilme, eleştirel ve yansıtıcı düşünerek yaratıcı fikirler geliştirebilme alanında 

doğaçlama, canlandırma ve rol yapma gibi teknikler ile uygulanan sınıf içi çalış-

maların belirtilen alanlarda sosyal beceri gelişimine katkı sağladığı belirlenmiş-

tir. Çok yönlü düşünebilme becerisini destekleyen drama çalışmaları öğrencinin 

gündelik yaşam becerisine dair sorunlara da çözüm önerileri getirmesine fırsat 

sunmaktadır. Graves, Frabutt, Vigliano (2007); Freeman, Sullivan ve Fulton 

(2003) çalışmalarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kişiler arası çatışma 

durumlarına uygun çözümler geliştirerek; empati ve ikna becerilerini davranış 

olarak sergiledikleri drama çalışmalarının sosyal beceri gelişimini desteklediği 

sonucuna ulaşmışlardır.  Aykaç ve Adıgüzel 2011; Debre, 2008; Kaf, 1999; Ok-

vuran,1993 ise araştırma sonuçlarına benzer olacak nitelikte çalışmalarında, 

öğrencilerin farklı öğrenme alanlarına ilişkin yer verilen drama etkinlikleri ile 

karar verme, problem durumuna doğru davranış geliştirme, soyut olayların so-

mutlaştırmaya ilişkin öğrenmelere katkı sağladığı; üst düzey düşünme becerile-

rine katkı sağladığı belirtilmektedir. 

Drama çalışmaları ile liderlik becerisinin ortaya koyulması, grubun üyesi 

olabilmek amacıyla rol ve sorumluluklarının farkına vararak aidiyet oluştura-

bilmesi, topluluk içerisinde düşüncelerini rahatça açıklayabilme ve davranışla-

rını uygun nitelikte yönlendirebilme, kendi düşüncesini savunabilme, katar 

verme ve kararlarının gerekçelerini açıklayabilmeye ilişkin beceri geliştirdiği 

belirlenmiştir. İşbirliği yapabilme, sorumluluklarını fark ederek sorumlulukla-

rının gereklerini yerine getirebilme, kurallara uyma ve kuralların gerekliliği 

hakkında bilinç geliştirme becerilerinin de yapılan drama çalışmaları ile kazan-

dırılabileceği öğretmen görüşlerine bağlı olarak ortaya koyulan sonuçlar arasın-

dadır. Aslan (2008), çalışmasında sınıf içi etkinlik olarak uygulanan drama te-

melli sosyal beceri eğitiminin etkililiği incelemiştir. Araştırma sonuçlarına sos-

yal beceri kazanımı sağlamak amacıyla uygulanan eğitimde yer verilen drama 

çalışmalarının öğrencilerin sosyal etkileşimleri ve karşılıklı ilişkileri olumlu 

yönde ortaya koymalarında etkili olduğu, sosyal yapıya uyumu kolaylaştırarak 
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toplumsal kural ve sorumluluklar hakkında bilinç geliştirmeye yardımcı olduğu 

belirlenmiştir. Benzer olarak Kara ve Çam (2007), çalışmalarında öğretmen 

adaylarının yaratıcı drama ile grup çalışmalarına katılım göstermede daha fazla 

istekli oldukları, iş birliği içerisinde çalışma yapma, empati yapma ve dinleme 

becerilerine dayalı iletişim becerilerini olumlu yönde geliştiği ortaya çıkmıştır. 

Adıgüzel, 2013; Akfırat, 2004, Akfırat, 2006; O’Neill & Lambert, 1995; Öz-

türk, 2006; San, 1996; çalışmalarında drama etkinlikleri ile öğrencilerin grup 

çalışmalarına uyum sağlamayı, grup içerisinde sorumluluk becerisini geliştirdi-

ğini savunmaktadırlar. Davis (2018), drama çalışmalarının sosyal uyumu süreç 

içerisinde birçok farklı alanda destekleyerek öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğ-

renme sürecinde öğretmen, öğrenci, okulun tüm öğelerine katkı sağladığını sa-

vunmaktadır. Drama çalışmalarının sosyal beceri gelişimi için önemine ilişkin 

öğretmen görüşleri ortak noktada drama çalışmalarının çocuğa uygulama ve 

keşfetme fırsatı sunduğu, yaparak yaşayarak öğrenmeyi amaçladığı bu sebeple 

de kalıcı ve etkili öğrenme sağladığı, toplumsal rollere ilişkin çalışmalara yer ve-

rerek empati, güven, uyum gibi becerileri desteklediği şeklinde bir araya gel-

mektedir. Önalan Akfırat (2006), drama çalışmalarının çocukların sosyal gelişi-

mine destek olduğunu bunu da gerçekleştirirken çeşitli disiplinlerde yer verilen 

ve öğretim yöntemi olarak kullanılan drama uygulamalarının etkili olduğunu 

savunmaktadır. Tanrıseven ve Aykaç (2002); Durmuş (2008) araştırmalarında 

drama etkinliklerinin çocukların özgüven gelişimini desteklediğini ve utangaç-

lık duygularını aşmasına fırsat tanıdığını ileri sürmektedir. Ortaya koyulan so-

nuçlardan farklı olarak Freeman ve C. Ray Fulton (2003) müzik sınıflarında ya-

ratıcı drama çalışmasının sosyal beceri gelişiminde etkili olmadığını belirtmiş-

lerdir. 

Öğretmen görüşlerine dayalı olarak öğrencilerin sosyal beceri gelişimine 

drama çalışmalarının etkisinin incelendiği araştırmada; drama çalışmaların öğ-

rencilerin sosyal beceri gelişimlerini, sosyal uyum, iletişim, özdenetim, iş birliği, 

problem çözme ve çatışma durumlarına uygun davranış geliştirme alanlarında 

etkilediği sonucuna varılmıştır. Drama çalışmalarının sağladığı bu etkinin farklı 

disiplinleri bir araya getirecek şekilde çalışmaların gerçekleştirilmesine olanak 

sağlaması, öğrenciyi aktif katılım ile problem durumu ile karşı karşıya getiril-

mesi ve çözüm için üst düzey düşünme becerilerini sergilemesinin sağlanması 

olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET  

Araştırma, üniversite öğrencilerinin kültürel ve sosyal sermaye düzeylerinin be-

lirlenerek, kültürel ve sosyal sermayeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla ger-

çekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında beş farklı bölümde öğrenim gören üniversite 

öğrencilerine kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeylerini incelemek amacıyla 

ölçme araçları uygulanmıştır. Ölçme araçları vasıtasıyla ulaşılan veriler SPSS-23 prog-

ramı aracılığı ile analiz edilmiştir. Veri analizinde t-Testi, ANOVA testleri ile korelasyon 

analizi gerçekleştirilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin kül-

türel potansiyel boyutunda kültürel sermaye düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ula-

şılmıştır. Öğrencilerin sosyal sermaye düzeylerinin ise bağlılık ve aidiyet boyutu kapsa-

mında ölçek puanlarının en yüksek değeri aldığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına 

göre üniversite öğrencilerinin kültürel sermayeleri ile sosyal sermayeleri arasında ista-

tistiki olarak anlamlı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin kültürel ve sosyal 

sermayelerinin ikamet ettikleri yer, sivil toplum kuruluşlarına üyelik durumuna göre 

anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Sermaye, Sosyal Sermaye, Üniversite öğrencileri. 

 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND 

CULTURAL CAPITAL LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The research was carried out to determine the cultural and social capital levels 

of university students and to determine the relationship between their cultural and so-

cial capital. Within the scope of the research, measurement tools were applied to 
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examine the cultural capital and social capital levels of university students studying in 

five different departments. The data obtained through measurement tools were analy-

zed with the SPSS-23 program. In data analysis, correlation analysis was performed 

with t-Test and ANOVA tests. As a result of the analyzes made, it was concluded that the 

cultural capital levels of the university students in the dimension of cultural potential 

were high. It has been determined that the students' social capital levels, on the other 

hand, have the highest value in the scale scores within the scope of commitment and 

belonging dimension. According to the results of the study, it was concluded that there 

is a statistically significant relationship between cultural capital and social capital of 

university students. It was determined that the cultural and social capital of the students 

showed a significant difference according to their place of residence and membership 

in non-governmental organizations. 

Keywords: Cultural Capital, Social Capital, University students. 

 

1. Giriş  

Toplumlara özgü yapıyı oluşturan ve sürekliliğini sağlayan, toplumun 

üyelerinin davranışlarını şekillendiren, sosyal kabul gören doğru, iyi kabulle-

rine yön veren, sosyal düzeni sağlayan unsurlar kültürel ve sosyal unsurlardır. 

Kültürel ve sosyal unsurlar toplumsal sistemi şekillendirirken, toplumsal siste-

min öğeleri olan değerler sistemi, ahlaki öğeler ve normlar da formal olmayan 

yollar ile insanlar üzerinde yaptırım gücüne sahiptir. Kültürel kazanımlar ile 

birlikte kültür aktarımı da eğitim süreçleri ile ilişkilidir. Eğitim sürecinde toplu-

mun kültür ve değerleri ile şekillenen eğitimin temel hedefleri tüm öğeleri ile 

kültürden etkilenen, bunun yanında sosyal kültürel yapıyı şekillendiren yapıya 

sahiptir. Öğretmen ve öğrencilerin kültürel sermayeleri ile sosyal sermayeleri 

toplumsal yapı içinde gerekli donanımı sağlayarak ferdi olunan toplumu diğer 

toplumlar içinde önemli bir yere taşıyacaktır. İnsan ve kültür birbirinden etki-

lenen iki unsur olmakla beraber sosyal bir varlık olan insan kültürleme ve sos-

yalleşme sürecinde aktarımlarda bulunur (Nahapiet ve Ghoshal, 1998). Elde 

edilen kültürel ve sosyal özellikler; kültürel bilinç ve entelektüel birikim ile bir 

araya gelerek kültürel potansiyel doğrultusunda kültürel sermayeyi; kültürel 

birikim ile ilişkili olarak kendi sosyal çevresi kapsamında sosyal sürece dâhil 

olan insan;  güven, değerler ve bağlantıları ile sosyal sermayesini oluşturur. Sos-

yal sermaye eğitim ile hedeflere ulaşmak, eğitim sürecinde motivasyon sağla-

mak için ve eğitim ile başarı elde etmek için etkilidir (Dika ve Singh, 2002).  
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Toplum tarafından uygun olarak kabul edilmeyen davranışların azaltıl-

masında eğitimin önemli bir işlevi bulunmaktadır. Özellikle eğitim kurumları-

nın sahip olduğu beşeri, kültürel ve sosyal kaynakların her düzeyde okulların 

amaçlarına hizmet etmesi okullar ve çevresindeki tüm aktörlerin iş birliği içeri-

sinde çalışmalarını sağlayacaktır. Kültür birlikteliği bulunan, güven temelinde 

benzer sosyal ağ, değer ve normlara sahip bireylerin aynı hedefe ulaşmak için 

bir araya gelmesi özellikle farklı disiplinlerde başarı sağlamak amacıyla kişilerin 

buluşma noktası konumundaki üniversitelerde mümkün olmaktadır. Üniversi-

telerin genel amaçları doğrultusunda yer aldıkları bölümün hedefleri ile örtüşen 

nitelikte kültürel ve sosyal sermaye gelişimi hedeflenen küresel ve ülkesel ba-

şarıda etkin rol oynar. Farklı entelektüel birikime sahip farklı sosyal yapılarda 

yetişmiş kişilerin bir arada okul örgüt çatısı altında buluştuğu eğitim kurumları, 

kişiler arası kültür aktarımının gerçekleştiği, sosyal sermaye unsurlarının bir-

likte doğal olarak bulunduğu yerlerdir. Belirli özellikler ile donatılmış insan ye-

tiştirmek amacıyla oluşturulmuş örgüt niteliğindeki üniversitelerde sosyal ser-

maye ve kültürel sermaye gelişimi kurumun belirlenen küresel, ülkesel ve yerel 

hedeflerine ulaşmasında ve ülkenin farklı iş kollarında görev yapacak kişiler 

olan üniversite öğrencilerinin alanlarında nitelikli birer birey olarak yetişme-

sinde ortak bir amaç olarak iyi vatandaş olarak toplumsal sisteme dahil olmala-

rında önemli rol oynamaktadır.  

Farklı amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş bulunan insan toplulukla-

rının oluşturduğu ihtiyaç, istek ve tercihler doğrultusunda topluluk üyeleri ara-

sında oluşan ilişki ağlarının ortak amaçlara ulaşmak için sağladığı kısa zaman 

içinde hayata geçirilebilen potansiyel güç ve fayda sosyal sermaye olarak ifade 

edilebilir (Woolcock ve Narayan, 2000; Karagül, 2012). İnsanlar arası iletişimi 

sürdüren, aynı amaç etrafında toplayan ve bu amaç uğruna birbirlerine destek 

olan insanlar arası sosyal bağlantılar ile gelişen sosyal sermaye; kişilerin top-

lumsal yapı içerisindeki konumlarına bağlı olarak tercih ve tutumları ile şekille-

nir. Kişilerin tutumlarına şekil veren, yönelimlerini belirleyen en önemli unsur-

lardan biri de kültürel birikimleri, hayatta benimsedikleri değerler, normlar ve 

bunlara uygun olarak ortaya koydukları davranışlarıdır. Kültürel birikimleri, 

benimsedikleri değerler sergiledikleri tutum ve davranışları benzer niteliklere 

sahip olan insanlar arası sosyal bağlar da kültürel sermaye ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan davranış biçimleri ile daha güçlü olmaktadır. Güven, aidiyet ve bağ-

lılık ile oluşan örgüt anlayışı iş birliği içinde kurumun amaçlarına yönelik yol 

almayı kolaylaştıracaktır (Cohen ve Prusak, 2001). İnsan doğup büyüdüğü aile, 

yetiştiği çevre, sosyalleşme sürecine dâhil olduğu okul, arkadaş grupları, aldığı 
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eğitim ile birikim oluşturur. Kişi elde ettiği birikimi üyesi olduğu tüm grup ve 

cemiyetlerde paylaşır ve bunlara uygun elde ettiği birikim ile kurduğu etkileşi-

min niteliği ortaya çıkmaktadır. Kendi entelektüel altyapısına uygun özellik-

lerde toplumdaki rollerini üstlenir ve bu rollere uygun sorumluluklarını yerine 

getirir. Toplum içinde yer aldığı statüye uygun farklı birçok rolü bulunan insan 

bu rolleri mensup olduğu statü, sosyal yapının özellikleri, benimsediği norm ve 

değerlerine uygun olacak şekilde yerine getirebilmesi kişinin kültürel ve eğitim 

özellikleri ile ilişkilidir. Sosyal bağlarının sağladığı faydalı etkileşim sonucunda 

kültürel kaynaklara ulaşması kolaylaşacak, farklı sosyal ilişkilerin beslediği fır-

satlardan yararlanabilecektir. 

 

1.1 Araştırmanın Önemi 

Sosyalleşme sürecine sistematik bir şekilde ilk kez okul yaşantısı ile dâhil 

olan öğrenciler, toplumsallaşma sürecine kültürel varlıkları ile birlikte sosyal 

yapı içerisinde yer edinirler. Bu sebeple kişi aile, eğitim ve çevre ile biçimlenen 

kültürel getirisi ile sosyal bir çevre edinmesi ve bu sosyal çevre içinde belli başlı 

değer ve kurallara dayanan bir ilişki modeli oluşturmaktadır. Kültürel donanımı 

ve buna bağlı olarak kültürel sermayesi ile eğitim sürecine girdi olarak dâhil 

olan öğrenciler, geçmişten getirdikleri ve sonradan oluşturdukları bağlantılar 

sayesinde edindikleri katılım ve karşılıklı etkileşime dayanan sosyal sermayele-

rinin oluşturduğu gelişim ve değişim sonucunda oluşturdukları eğitim sürecinin 

büyük etkisinin bulunduğu sermayeleri ile bir çıktı olarak toplumsal süreçteki 

rollerini değiştirirler. Çevresel, aileden aktarım ve eğitim süresinde edinilen 

belli kazanımlar ile oluşan ve nitelik kazanan kültürel sermaye öğrenciyi kendi 

kültürel potansiyeli doğrultusunda eğitim ile kendine sunulan fırsatları kul-

lanma bakımından değerlendirebilmemizi sağlamaktadır. Bu yönüyle eğitim ku-

rumlarının sağladığı kişinin kültürel ve entelektüel gelişimine yaptığı katkılar 

belirlenebilir. Kültürel birikim ve eğitim sürecinin kişilik ve entelektüel gelişi-

mine etkisi sonucunda oluşan sosyal rolü ve sosyal rol ve çevresi ile edindiği 

güven ve değerlere dayanan çevre ve bağlantıları sosyal sermayesini oluşturur. 

Özellikle eğitim kurumları arasında toplumsal kurum ve kuruluşlar ile etkile-

şimi diğer eğitim kademelerine göre daha fazla olan üniversiteler, sosyal yapı 

içerisinde kişilere farklı toplumsal alanlarda yeni fırsatlar sunmaktadır. Belirti-

len nitelikleri ile üniversite öğrencilerinin kültürel ve sosyal sermayeleri öğren-

cilerin hem eğitim sürecinde öğrenci rolleri ile hem de farklı toplumsal rolleri 

ile sosyal yaşam içinde davranışlarını, tercihlerini, yönelimlerini yaşam biçim-
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lerini şekillendirirken oluşturdukları değer yargı ve normlarının belirlenme-

sinde önemli etkiye sahiptir bu sebeple üniversite öğrencilerinin kültürel ser-

maye ve sosyal sermayelerinin belirlenerek, aralarındaki ilişkinin incelenmesi 

önemli görülmektedir. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin kültürel ve sosyal 

sermaye düzeylerini belirlemek; kültürel sermaye düzeyleri ile sosyal sermaye 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrencilerin kültürel ve sosyal serma-

yelerinin etki alanları ve hangi kültürel ve sosyal faaliyetler çerçevesinde şekil-

lendiğini, belirlemek; öğrencilerin kültürel sermaye düzeyleri ile sosyal ser-

maye düzeylerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Bu amaç-

lar çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sosyal sermaye düzeyleri nasıldır? 

2. Üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeyleri 

toplum kuruluşuna üye olma durumu ve ikamet ettikleri yer değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

3. Üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye düzeyleri ile sosyal sermaye 

düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri top-

lama araçları ve verilerin analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın modeli  

Araştırmada üniversite öğrencilerinin kültürel ve sosyal sermaye düzey-

leri belirlenerek aralarındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yön-

temlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama mo-

deli iki ya da daha fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi inceleme esasına dayan-

maktadır (Karasar, 2016). 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri tabakalı örnekleme yöntemine dayalı olarak Yerel Yö-

netimler, İşletme, Vergi Uygulamaları ve Muhasebe, Çocuk Bakımı ve Gençlik 
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Hizmetleri, Halk ve İlişkiler, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Büro Yönetimi bö-

lümlerinde öğrenim gören 400 öğrenciye ölçme araçları uygulanmıştır. Eksik 

doldurulan ve geçersiz ölçeklerin çıkarılmasıyla 379 öğrenci örnekleme dâhil 

edilmiştir.  

 

Tablo 1: Üniversite öğrencileri demografik bilgi tablosu 

Bölüm  N  % Yaş  N  % 

Çocuk Geli-

şimi 

123 32.45 18 27 7.12 

İşletme  100 26.38 19 118 31.13 

Yerel Yöne-

timler 

45 11.90 20 108 28.49 

Büro Yöne-

timi  

59 15.56 21 66 17.41 

Halk ve İliş-

kiler 

20 5.27 +22 60 15.83 

Fotoğrafçı-

lık ve Kame-

ramanlık  

11 2.90 STK Üye 

Olma Du-

rumu 

N  % 

Muhasebe 

ve Vergi Uy-

gulamaları  

21 5.54 Evet  40 10.55 

Toplam   379 100 Hayır  339 89.44 

Yer  N  % 

Köy  44 11.60 

İlçe Merkezi  131 34.56 

İl Merkezi 60 15.83 

Büyük Şehir 144 37.99 

 

2.3. Veri Toplama Araçları  

Bu araştırmada farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri-

nin Kültürel Sermaye ve sosyal sermaye düzeyleri belirlenerek aralarındaki 

ilişki incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin demografik bilgilerini elde etmek 

için Kişisel Bilgi Formu, Kültürel Sermaye Birikimleri belirlemek için Avcı ve Ya-

şar (2014) tarafından geliştirilen, 4 alt boyuttan (Entelektüel Birikim, Katılım, 

Kültürel Bilinç, Kültürel Potansiyel) ve 30 maddeden oluşan, “Kültürel Sermaye 
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Ölçeği” ve Sosyal Sermaye Birikimlerini ölçmek için Özbilen (2019) tarafından 

geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sermaye Ölçeği” uygulan-

mıştır.  

Verilerin toplanması araştırma verileri araştırmacı tarafından belirlenen 

ölçekler kullanılarak toplanmıştır. Ölçekler ilk olarak 400 öğrenciye uygulan-

mış, hatalı ve eksik veri bulunan ölçekler çıkarılarak 379 öğrenci verileri araş-

tırmada kullanılmıştır. 

 

    2.4. Verilerin Analizi  

Ölçme aracı ile elde edilen veriler SPSS-23 programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Öğrencilerin kültürel sermayeleri ile sosyal sermayeleri arasındaki 

ilişkiyi analiz edebilmek için Korelasyon (Pearson) tekniğinden yararlanılmış-

tır. Öğrencilerin kültürel sermaye ve sosyal sermaye birikimlerinin toplum ku-

ruluşuna üye olma şekline göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için 

yapılan t-Testi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin kültürel sermaye birikimlerinin 

ikamet ettikleri yer türü Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. 

Sosyal Sermaye birikimleri ikamet ettikleri yer değişkenlerine göre analiz et-

mek için Parametrik olmayan testlerden Kuruskal Wallis Testi uygulanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Kültürel ve Sosyal Sermaye Düzeylerine İlişkin Puan Ortalama-

ları 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin kültürel, sosyal sermaye düzeyle-

rine ilişkin genel puan ortalamaları ile alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları 

hesaplanmış, elde edilen ölçek puan ortalamaları Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 1: Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye 

Düzeyleri 

3.71

3.85

3,6

3,7

3,8

3,9

Ortalama

Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye 

Kültürel Sermaye Sosyal Sermaye
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Üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeyleri-

nin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin kültürel sermaye ölçeğinden al-

dıkları puan ortalaması    (X̄= 3.71); sosyal sermaye ölçeğinden aldıkları puan 

ortalaması ise (X̄= 3.85) olduğu ortaya çıkmıştır.  

Üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye düzeylerinin kültürel sermaye 

ölçeği alt boyutlarına ilişkin ölçek puan ortalamaları Şekil 2 de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 2: Kültürel Sermaye Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Puan Ortalamaları 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye yeterlik-

leri sırasıyla “Kültürel Potansiyel, Kültürel Bilinç, Entelektüel Birikim, Katılım” 

şeklindedir. Üniversite öğrencilerin kültürel sermaye düzeyleri incelendiğinde 

en fazla puan aldıkları boyut Kültürel Potansiyel, en düşük puan ortalamasına 

sahip ise katılım boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin, sosyal sermaye öl-

çeği alt boyutlarına ilişkin ölçek puan ortalamaları Şekil 3 de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 3: Sosyal Sermaye Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Puan Ortalamaları 

4.02 3.96 3.71
3.33

0

2

4

6

Kültürel Potansiyel Kültürel Bilinç Entelektüel Birikim Katılım

Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Sermaye Düzeyleri

4.16 4.06 3.94
3.4

0
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4

5

Bağlılık Aidiyet İşbirliği Normlara
Uyum

Sosyal Ağlara Katılım Güven

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri



SOSYAL SERMAYE VE KÜLTÜREL SERMAYE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

165 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye yeterlikleri 

sırasıyla “Bağlılık Aidiyet, İşbirliği Normlara Uyum, Sosyal Ağlara Katılım, Gü-

ven” şeklindedir. Üniversite öğrencilerin sosyal sermaye düzeyleri incelendi-

ğinde en fazla puan aldıkları boyut “Bağlılık Aidiyet”, en düşük puan ortalama-

sına sahip ise “Güven” boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

3.2. Kültürel ve Sosyal Sermaye Düzeylerinin Farklı Değişkenler Ba-

kımından İncelenmesi 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin toplum kuruluşlarına üye olma ve 

ikamet edilen yer değişkenlerine göre kültürel ve sosyal sermaye düzeyleri in-

celenmiş yapılan analiz sonuçlarına uygun elde edilen bulgular tablolaştırılarak 

sunulmuştur. 

 

3.2.1. Toplum Kuruluşuna Üye Olma Durumu 

Üniversite öğrencilerinin toplum kuruluşuna üye olma değişkenine göre 

kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeylerinin değişip değişmediğini test et-

mek amacıyla T-testi uygulanmıştır, Tablo 2’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Toplum Kuruluşlarına Üye Olma De-

ğişkenine Göre Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye Düzeylerine Yönelik t-Testi 
 Toplum Ku-

ruluşuna 
Üyelik  

N  X  S  sd t p 

Kültürel 
Sermaye 

Evet  40 4.08 .593 377 3.80 0.00 

Hayır  339 3.67 .649    

Sosyal 
Sermaye  

Evet  40 4.08 .648 377 2.36 0.01 

Hayır  339 3.83 .637    

 

Toplum kuruluşlarına üye olma değişkenine göre üniversite öğrencileri-

nin Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye yeterliklerine ilişkin aldıkları ölçek pu-

anları arasında anlamlı fark olup olmadığına dair yapılan t-Testi sonuçları de-

ğerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Toplum kuruluşla-

rına üye olan öğrencilerin Kültürel Sermaye Ölçeğinden aldıkları ölçek puanla-

rının (X=4,08), toplum kuruluşuna üye olmayan öğrencilerden (X=3,67) fazla 

olduğu belirlenmiştir. Toplum kuruluşlarına üye olan öğrencilerin Sosyal Ser-

maye Ölçeğinden aldıkları ölçek puanlarının (X=4,08), toplum kuruluşuna üye 

olmayan öğrencilerden (X=3,83) fazla olduğu belirlenmiştir.  
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3.2.2. İkamet Edilen Yer 

Araştırmada üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye ve sosyal ser-

maye düzeylerinin uzun süredir ikamet ettikleri yer değişkenine ilişkin anlamlı 

bir fark olup olmadığını analiz etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Üniversite Öğrencilerinin İkamet Ettikleri Yer Değişkenine Göre 

Kültürel Sermaye Düzeyleri ANOVA Tablosu 
  

Varyans  
Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortala-
ması 

 
sd  

 
F 

 
p 

Anlamlılık  

K
ü

lt
ü

re
l 

Se
r-

m
ay

e 
 

Gruplar 
Arası 

7.35 2.45 3 5.94 0.01 Köy-ilçe 
Köy- il 
merkezi 
Köy- bü-
yük şehir 

Grup İçi 154.84 .413 375   
Toplam  162.20  378   

So
sy

al
 

Se
r-

m
ay

e 
 

Gruplar 
Arası 

7.55 2.517 3 6.363 0.00 Köy-ilçe 
Köy- il 
merkezi 
Köy- bü-
yük şehir 

Grup İçi 148.36 .396 375   
Toplam  155.919  378   

 

Öğrencilerin ikamet ettikleri yer değişkenine göre kültürel sermaye 

[F(3,375)= 5.94, p<.05] ve sosyal sermaye [F(3,375)= 6.363, p<.05] yeterlikle-

rine ilişkin aldıkları ölçek puanları arasında anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Öğ-

rencilerin kültürel sermaye yeterliklerine ilişkin anlamlı farklılığın hangi gurup-

lar arasında olduğunu belirlemeye dair yapılan Scheffe testi sonuçları değerlen-

dirildiğinde ilçe (X̄=3.72), il merkezi (X̄=3.83) ve büyük şehirde (X̄=3.78) ikamet 

eden öğrencilerin köyde (X̄=3.34)ikamet eden öğrencilerin ölçek puan ortala-

malarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sosyal sermaye ye-

terliklerine ilişkin anlamlı farklılığın hangi guruplar arasında olduğunu belirle-

meye dair yapılan Games Howell testi sonuçları değerlendirildiğinde ilçe 

(X̄=3.96), il merkezi (X̄=3.88) ve büyük şehirde (X̄=3.85) ikamet eden öğrencile-

rin köyde (X̄=3.49) ikamet eden öğrencilerin ölçek puan ortalamalarından daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

 



SOSYAL SERMAYE VE KÜLTÜREL SERMAYE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

167 

3.2.3. Öğrencilerin Kültürel ve Sosyal Sermaye Düzeyleri Arasındaki 

İlişki 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin kültürel ve sosyal sermaye düzey-

leri genel ve alt boyutlarına ait puan ortalamaları arasındaki ilişki Pearson Mo-

mentler Çarpımı Koralasyon katsayısı hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Yapı-

lan analizler sonucunda elde edilen sonuçlar tablolaştırılarak sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye Düzeyleri Korelasyon Ana-

lizi Sonuçları 

 Kültürel Sermaye Sosyal Sermaye  

Kültürel Sermaye 1 .577** 

Sosyal Sermaye .577** 1 

 

Öğrencilerin kültürel sermaye ve sosyal sermaye birikimleri arasında an-

lamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla basit doğrusal korelasyon 

analizi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye ve sosyal ser-

maye düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tes-

pit edilmiştir (r=.577, p< 0.01). 

Alt boyutlara ilişkin kültürel sermaye ve sosyal sermaye genel puan orta-

lamaları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Momentler çarpımı ko-

relasyon katsayısı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar 

Tablo 5 de sunulmuştur. 

 

Tablo 5: Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye Ölçek Puanlarının Korelas-

yon Analizi Sonuçları 

  Sosyal Sermaye Ölçeği 

K
ü

lt
ü

re
l 

S
e

rm
a

y
e

 

Ö
lç

e
ğ

i 

Entelektüel Birikim  .435** 

Katılım  .572** 

Kültürel Bilinç .580** 

Kültürel Potansiyel  .482** 

 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerin Sosyal Sermaye yeterlikleri ve 

farklı değişkenlerin Sosyal sermaye tercihlerinde değişikliğe sebep olup olma-

dığı bununla birlikte öğrencilerin kültürel sermaye ile sosyal sermaye yeterlik-

leri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Öğrencilerin kültürel sermaye alt boyut-

ları (Entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel) ile sosyal 
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sermaye yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için 

yapılan basit doğrusal korelasyon işlemi sonucunda kültürel sermaye yeterlik-

leri ve sosyal sermaye yeterlikleri arasında en fazla anlamlı ilişki Kültürel Bilinç 

ve Katılım olmak üzere tüm alt boyutlarda anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Alt boyutlara ilişkin sosyal sermaye ve genel kültürel sermaye puan orta-

lamaları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Momentler çarpımı ko-

relasyon katsayısı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Sosyal Sermaye ve Kültürel Sermaye Ölçek Puanlarının Korelas-

yon Analizi Sonuçları 

 Sosyal Sermaye Kültürel Sermaye 

S
o

sy
a

l 

S
e

rm
a

y
e

 

Ö
lç

e
ğ

i 

Güven  .504** 

İşbirliği ve Normlara Uyum  .489** 

Bağlılık ve Aidiyet  .525** 

Sosyal Ağlara Katılım  .387** 

 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerin Kültürel Sermaye yeterlikleri ve 

farklı değişkenlerin kültüre sermaye tercihlerinde değişikliğe sebep olup olma-

dığı bununla birlikte öğrencilerin kültürel sermaye ile sosyal sermaye yeterlik-

leri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Öğrencilerin sosyal sermaye alt boyutları 

(Güven, İşbirliği ve Normlara Uyum, Bağlılık Aidiyet, Sosyal Ağlar Katılım) ile 

kültürel sermaye yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirle-

mek için yapılan basit doğrusal korelasyon işlemi sonucunda kültürel sermaye 

birikimleri ve sosyal sermaye yeterlikleri arasında en fazla anlamlı ilişki Bağlılık 

ve Aidiyet ve Güven olmak üzere tüm alt boyutlarda anlamlı ilişki tespit edilmiş-

tir. 

Alt boyutlara ilişkin kültürel ve sosyal sermaye düzeyleri arasında ilişkiyi 

belirlemek amacıyla Pearson Momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesapla-

narak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar Tablo 7 de 

sunulmuştur. 
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Tablo 7: Kültürel ve Sosyal Sermaye Ölçek Puanlarının Korelasyon Ana-

lizi Sonuçları 

 Güven  İşbirliği Norm-

lara Uyum 

Bağlılık Aidi-

yet 

Sosyal Ağlara 

Katılım 

Entelektüel Biri-

kim  

.384** .488** .513** .421** 

Katılım  .389** .465** .468** .424** 

Kültürel Bilinç  .391** .537** .510** .445** 

Kültürel Potansiyel .250** .429** .437** .289** 

 

Tablo 7’de öğrencilerin kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeylerinin 

boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. En yüksek ilişkinin KSÖ’nün Kültürel 

Bilinç boyutu ile SSÖ’nün İşbirliği Normlara Uyum boyutu arasında (r:.537, 

p<0.01); KSÖ’ nün Kültürel Potansiyel boyutu ile SSÖ’nün Güven boyutu ara-

sında en az ilişki olduğu belirlenmiştir (r:.250, p<0.01). 

 

4. SONUÇ  

Çalışma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye dü-

zeyleri yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun öğrencilerin yaşadıkları yer-

lerde kültürel kaynaklar ulaşım fırsatlarının bulunması, aile içerisinde kültürel 

çeşitliliğin fazla olması, kültürel birikim oluşturmanın önemini fark ederek, öğ-

rencilerin potansiyellerini kültürel sermaye gelişimine katkı sağlamak amacıyla 

kullanmaları olarak ifade edilebilir. Farklı bölümlerde öğrenim gören Kültürel 

sermaye düzeyleri alt boyutlar kapsamında incelendiğinde öğrencilerin en fazla 

puan ortalamasının “Kültürel Potansiyel”, en düşük puan ortalamasının ise “Ka-

tılım” boyutunda olduğu ortaya çıkmıştır. Kültürel Potansiyel’ in yüksek çıkması 

öğrencilerin kendine güven duyması, kendi başına sorumluluk alabileceğine 

dair inançlarının bulunması, kendi ilgi alanlarının ve sahip oldukları becerileri-

nin farkında olarak ilgi alanlarına yönelik farklı çalışmalarda, öğrenci topluluğu 

faaliyetlerinde ve etkinliklerde yer almaları olarak sıralanabilir. Ölçek puanları 

arasında en düşük puan ortalamasının Katılım boyutunda çıkması ise öğrenci-

lerin yeni dâhil oldukları ortamlarda uyum süresinin uzun sürmesi, üniversite 

eğitimleri gereğince yeni bir çevrede bulunan öğrencilerin bu çevreyi tanımaları 

ve adapte olmalarının zaman alması önemli etkenlerdendir. Gökalp (2018) okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiş aynı 
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zamanda en düşük ortalamaya sahip boyutun katılım boyutu olduğunu ifade et-

miştir. 

Üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye yeterliklerinin yüksek olduğu 

ortaya çıkmıştır. Sosyal sermaye alt boyutları incelendiğinde en fazla ölçek puan 

ortalamasının “Bağlılık Aidiyet” boyutu; sosyal sermaye yeterliklerine ilişkin en 

düşük ölçek puan ortalamasının ise “güven” boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Gü-

ven boyutunda sosyal sermaye daha düşük puan ortalamasının belirlenmesine 

öğrencilerin yalnızlaşma istediği, yaşanılan olay ve durumlara şüpheci yakla-

şımda bulunmaları, ortak çalışmalardan kaçınma gibi durumlardan kaynaklı ol-

duğu söylenebilir. Sosyal sermayenin öğrencisinin farklı ortamlarda bulunma-

ları, farklı insanlarla iletişim kurması, sosyal etkinliklere katılma isteğinin art-

ması ile ilişkilendirilebilir. Benzer çalışmalarda Gökçe ve Ekşi Uğuz (2009); Kar-

tal vd. (2017); Özbilen (2019) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin sosyal 

sermaye düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmadan farklı 

olarak Fidan ve Yurdasever (2017) üniversite öğrencilerinin sosyal sermayele-

rinin ortalamanın altında olduğunu ifade etmiştir. 

 İl merkezinde uzun süre ikamet eden öğrencilerin kültürel sermaye dü-

zeylerinin diğer öğrencilerden yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçek puanların-

daki bu farkın kültürel faaliyetlere ulaşım imkânının, kütüphanelere erişim fır-

satlarının, kurs, atölye çalışmaları gibi faaliyet alanlarının il merkezlerinde daha 

çok bulunması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. İlçede uzun süre ikamet eden 

öğrencilerin sosyal sermaye düzeylerinin diğer öğrencilerden yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonucun ilçe merkezi nüfusunun il merkezlerine göre daha az 

olmasına bağlı olarak kişiler arası güvenin daha fazla olduğu, aile ve yakın çev-

renin bir arada bulunması sebebi ile kişiler arası bağlantıların fazla olması ola-

rak belirtilebilir. Sosyal ortamın fazla olması, etkinlik çeşitlerinin olması, kültü-

rel ve sosyal etkinliklere kolay ulaşım sağlanması, etkinliklerden haberdar olun-

ması, insan çeşitliliğinin fazla olması gibi etmenler sosyal kültürel sermayeleri-

nin gelişmesine fırsat tanımaktadır. Benzer sonuçlara ulaşan Arun (2012), 

köyde ikamet eden öğrencilerin sosyal sermayesinin farklı yerlerde ikamet 

eden öğrencilere göre daha düşük olduğunu ifade etmiştir. Güleç (2019), öğret-

menlerin sosyal sermayelerinin ikamet edilen yer değişkenine göre anlamlı fark 

olmadığını ifade etmiştir. 

Sivil Toplum kuruluşlarına üye olma durumuna göre herhangi bir öğrenci 

topluluğu veya sivil toplum kuruluşuna üye olan öğrencilerin, üye olmayan öğ-

rencilerden ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlemiştir. Top-

lum kuruluşlarına üye olan kişilerin birlikte iş birliği içerisinde çalışma, grup içi 
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ortak karar alabilme, kendini ifade edebilme becerilerinin fazla olması kültürel 

ve sosyal sermaye gelişimi için önemlidir. Bu özelliklere ek olarak farklı kişi ve 

topluluklar ile bir arada bulunan kişilerin farklı kültürel kaynaklardan haberdar 

olarak, problem durumlarına çözüm üretebilme, farklı görüş ve düşüncelere 

karşı tolerans gösterme becerisinin de gelişmesi sebebiyle farklı sosyal gruplar 

içerisinde bulunan ya da sorumluluk alan kişilerin kültürel ve sosyal sermaye 

düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Astone, vd.,  (1999), Renn ve Arnold 

(2003), Toprak (2011), Ahmetoğlu ve Acar (2016), çalışmalarında üniversite 

öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin fazla olduğunu bunun da  sivil top-

lum kuruluşuna üye olan öğrencilerin katılmış oldukları etkinlikler aracılığı ile 

güvene dayalı ilişkiler kurmaları ve farklı fikirlerin bir arada kabul görmesi gibi 

bir çok durumla açıklanabileceğini ortaya koymaktadır. Gölpek Karababa 

(2019), üniversite öğrencilerinin sivil topum kuruluşuna üye olma ve etkinlik-

lere katılma durumlarının sosyal sermayeleri üzerinde anlamlı etki oluşturma-

dığını, dahil olunan sivil toplum kuruluşlarında öğrencilerin yeni sosyal çevre 

edinmek yerine kendi arkadaş çevreleri ilişkin anlamlı olarak fark olmadığını 

ifade etmiştir. Literatür incelendiğinde kültürel sermaye düzeyleri ile sivil top-

lum kuruluşlarına üye olma durumu değişkenine göre incelenen çalışmaya rast-

lanılmamıştır. 

Üniversite öğrencilerinin kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeyleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Kişinin üniversite eği-

tim sürecine kadar geçirdiği eğitim öğretim süresince elde ettiği, ailesi ve çev-

resi tarafından aktarılan kültürel birikimi sonucunda ortaya çıkan kültürel po-

tansiyeli ile sosyal yapı içinde yer alarak rollerini gerçekleştirir. Üniversite ya-

şantısında öğrenci, arkadaş gibi rollerinin gereği olarak etkileşim içerisinde bu-

lunduğu kişiler ile ilişki bağlantıları oluşturur. Entelektüel gelişiminin sağladığı 

nitelikler neticesinde ortaya kişinin tercihleri ve belli değer yargıları sonucunda 

ortaya koyduğu davranışları çıkar. Belirlenen yönelimleri içinde bulunulan sos-

yal çevreyi de şekillendirir. Sosyal sermayeyi oluşturan bu bağlantılar sayesinde 

kültürel ve sosyal sermayenin sunduğu imkânlara ulaşım sağlanmış olur. Ben-

zer nitelikte yapılan çalışmalarda Ashraf & Abtahi, (2014); Gewirtz et al., 

(2004); Khalifa (2010); Khodadady vd., (2011); Pishgadam vd., (2011), Ridge, 

(2016), kültürel sermaye ve sosyal sermaye arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Newman (2014) gerçekleştirdiği nitel çalışmada üniversite öğrencilerinin kül-

türel ve sosyal sermayelerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Bunun nedenin de 

ders ve okul dışı etkinliklere erişim ile zengin eğitim olanakları sayesinde oldu-
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ğunu ifade etmiştir. Farklı olarak Ardahan ve Ezici (2015) ortaokul öğrencileri-

nin sosyal sermaye düzeyleri ile başarı durumları arasındaki ilişkiyi incelemiş-

tir. Sosyal sermayesi artan öğrencinin, sosyal çevreden etkilenmesi, geleceğine 

ilişkin daha fazla yatırım yapması gerekliliği düşüncesinin artması gibi neden-

lerden dolayı başarılarının da arttığı belirlenmiştir. Ahn (2017), araştırmasında 

öğrencilerin sosyal sermaye becerilerinin gelişmesinde aidiyet duygusu ile 

güçlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Sosyal sermaye artan öğrencilerin gruba 

ve ortama adaptasyon sürecinin azalması, katılmış olduğu ortamda kendini 

daha iyi ifade edebilme becerilerinin de aidiyet duygusunun gelişmesi ile ilişki-

lendirilebilir.  Yücel vd., (2013) çalışmalarında ortaokulda eğitim gören çocuk-

ların ekonomik, sosyal ve kültürel sermayeleri incelenmiş. Ailelerin sermaye 

düzeyleri ile çocukların sermaye ve eğitim düzeyleri arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ailenin sosyal sermayesinin gelişimi çocuğun gir-

miş olduğu ortamlarda Scribner (2016) araştırmasında ise eğitimcilerin ve öğ-

rencilerin gösterdiği sosyal hareketliliğin dil, sosyal, kültürel sermaye gelişimi 

ve akademik alana destek olduğu sonucuna varmıştır. Araştırmada elde edilen 

sonuçlar ve incelenen çalışmalar sonucunda üniversite öğrencilerinin kültürel 

sermaye ve sosyal sermaye düzeylerinin birbirleri ile ilişkili iki öğe olduğu, 

farklı etmenlere bağlı olarak kültürel sermaye ve sosyal sermaye düzeylerinin 

değişim gösterdiği kültürel birikim sonucunda elde edilen entelektüel birikim 

ile sosyal çevrenin ve dolayısıyla sosyal sermayenin şekillendiği savunulmakta-

dır.  Üniversite eğitiminde öğrencilere sunulan kültürel ve sosyal etkinliklerin 

artması ile beraber üniversite öğrencilerin bireysel ve mesleki gelişimlerine bü-

yük oranda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ 

DERSİNE YÖNELİK KAYGILARININ DEMOGRAFİK 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ1 

 

Esra ZENGİN2 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Alptürk AKÇÖLTEKİN3 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik 

kaygılarının, cinsiyet, sınıf düzeyi, kişisel bilgisayarı olup/olmama ve günlük ders 

çalışma saati gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Bu kapsamda çalışma, 2021-

2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde, İstanbul ili Sultangazi ilçesinde bir ortaokulda, 

5., 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan 157 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada betimsel 

araştırma modeli kullanılmış, veri toplama aracı olarak öğrencilere, Kağıtçı ve 

Kurbanoğlu (2013) tarafından geliştirilen ve 18 sorudan oluşan 5’li likert tipi Fen ve 

Teknoloji Dersi Kaygı ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada ölçeklerden elde edilen veriler, 

SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, bağımsız örneklem t-testi 

ile Tek Yönlü ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin fen 

bilimleri dersine yönelik kaygıları ile onların sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunurken; cinsiyet, kişisel bilgisayarı olup/olmama ve günlük ders çalışma 

saatleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular alan yazınla yorumlanarak, fen eğitimi alanında yapılacak çalışmalara işık 

tutması amacıyla öneriler sunuuşur.  

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, kaygı, ortaokul, öğrenci. 
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Examination Of Secondary School Students' Concerns Regarding The 

Science Course In Terms Of Demographic Variables 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine secondary school students' concerns about 

science lessons in terms of variables such as gender, grade level, having or not having a 

personal computer, and daily study hours. In this context, the study was carried out with 

157 students studying in the 5th, 6th, 7th and 8th grades of a secondary school in the 

Sultangazi district of Istanbul, in the fall semester of the 2021-2022 academic year. A 

descriptive research model was used in the study, and a 5-point Likert-type Science and 

Technology Lesson Anxiety scale consisting of 18 questions developed by Kağıtçı and 

Kurbanoğlu (2013) was applied to the students as a data collection tool. The data 

obtained from the scales in the research were analyzed with the SPSS package program. 

In the analysis of the data, independent sample t-test and One-Way ANOVA tests were 

used. As a result of the research, there was a significant difference between the students' 

anxiety about the science lesson and their grade levels; No significant difference was 

found between gender, having or not having a personal computer, and daily study hours. 

The findings obtained as a result of the study were interpreted with the literature and 

suggestions were presented in order to shed light on the studies to be done in the field 

of science education. 

Key words: Science, anxiety, secondary school, student. 

 

1.GİRİŞ 

Birçok araştırmacı ve kurum, fen eğitimini geliştirmek ve daha üst 

seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir (Yetişir ve Ceylan, 

2015). 2017 yılında fen ve teknoloji dersinin genel amaçları doğrultusunda 

hayat boyu öğrenmeye açık bireyler yetiştirilmesi amacıyla güncellemeler 

yapılmıştır (MEB, 2017). Tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesi, 

doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, 

bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu 

alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi, günlük yaşam sorunlarına 

ilişkin sorumluluk alınması ve bu sorunları çözerken fen bilimlerine ilişkin bilgi, 

bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerinin uygulanmasını sağlanması fen 

eğitiminin temel amaçları olarak sunulmuştur (MEB, 2018). Eğitim sürecinde 

istenilen hedefleri gerçekleştirmede engel olabilecek birçok faktör 

bulunmaktadır. Kaygı bu faktörlerden biridir ve öğrenciler bunu çok fazla 

hissetmektedir (Cüceloğlu, 2006). Kaygı, çoğunlukla kötü bir şey olacak 
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düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu olarak ifade 

edilmektedir (TDK, 2022). Fen kaygısı ise fen korkusu olarak da ifade edilebilen, 

öğrencilerin fen bilimleri dersini öğrenmesini zorlaştıran bir kavram olarak 

belirtilmiştir. Bu korku, bireylerin konuyu öğrenmelerine engel oluşturarak, 

derse karşı oluşabilecek olumsuz düşünceler ortaya çıkarabilir (Maslow 1988; 

akt. Uçak ve Say, 2018). (Mallow ve Greenburg, 1982; akt. Haşıloğlu ve 

Göğebakan, 2021). Öğrencilerin derse karşı duyduğu kaygının, fen dersindeki 

başarısı üzerinde etkisinin fazla olduğu düşünülmektedir. Kaygı, başarının 

üzerinde olumsuz bir etken olarak görülmektedir ve ortadan kaldırılmasıyla fen 

dersindeki ilgi ve başarının da artacağı öngörülmektedir (Akçöltekin ve Doğan, 

2013). Literatür incelendiğinde bununla ilgili araştırmalar yapıldığı 

görülmüştür. Gömleksiz ve Yüksel (2003) çalışmasında ilköğretim öğrencileri-

nin kaygılarını okul türüne göre incelemiş ve çalışmasında öğrencilerin kaygıla-

rının devlet ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı farklılık 

göstermediğini tespit etmişlerdir. Yenilmez ve Midilli (2006) çalışmalarının so-

nucunda, sınıf düzeyi ile kaygı puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Akgün, Gönen ve Aydın (2007) yaptıkları çalışmada, 

öğrencilerin anne-baba tutumları ile kaygı düzeyleri arasında istatistiksel ola-

rak anlamlı bir fark olduğunu belirtmişler, otoriter tutuma sahip ailelerden ge-

len öğrencilerin demokratik tutuma sahip ailelerden gelen öğrencilere göre 

daha kaygılı olduğunu belirlemişlerdir.Sırmacı (2007) üniversite öğrencileriyle 

yürüttüğü çalışma sonucunda; öğrencilerin kaygı puanlarının sınıf düzeyine 

göre farklılaştığını; cinsiyete, mezun olunan lise türüne ve babanın mesleğine 

göre farklılaşmadığını tespit etmiştir. Zeybek (2012) yapmış olduğu 

araştırmada, öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki durumluk kaygı 

düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark göstermediğini 

saptamıştır. Bununla birlikte öğrencilerin akademik başarılarıyla fen dersindeki 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını belirtmiştir.Kağıtçı (2014) 

ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilişkin kaygı puan ortalamalarıyla 

cinsiyet ve sınıf düzeyleri arasında arasında anlamlı bir farkın olmadığını tespit 

etmiştir. Yolagiden ve Bektaş (2018) tarafından yapılan araştırmada sekizinci 

sınıf öğrencilerinin fen bilimleri öğrenme kaygıları cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği ve erkek öğrencilerin fen öğrenme kaygılarının kız öğrencilere göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen öğrenme kaygılarının 

anne eğitim düzeyi açısından anlamlı fark bulunmadığı, babanın mesleği ile fen 

bilimleri öğrenme kaygıları arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin fen bilimleri öğrenme kaygıları arttıkça fen öğrenimine 

yönelimleri azalmakta, fen bilimleri öğrenme kaygıları azaldıkça fen öğrenimine 
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yönelimlerinin artmakta olduğu tespit edilmiştir. Müezzin ve Özata (2019) 

ortaöğretim öğrencilerinde fen öğrenmeye yönelik kaygı ve motivasyon ilişkisi 

adlı çalışmada, öğrencilerin bilimine yönelik kaygı yükseldikçe fen öğrenimine 

yönelik motivasyonun düştüğü, kaygı düştükçe de motivasyonun yükseldiği 

sonucunu bulmuşlardır. Akçöltekin ve Doğan ( 2013) ilköğretim 6. sınıf 

öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygılarının farklı değişkenler açısından 

incelenmiş, çalışma sonucunda okulun bulunduğu coğrafik bölgeye göre 

öğrencilerin kaygıları incelenmiş, doğuda öğrenim gören öğrencilerin 

batıdakilere kıyasla fen bilgisi dersinin amacının ne olduğu konusunda daha az 

bilgiye sahip oldukları ve batıda öğrenim gören öğrencilerin doğudaki 

öğrencilere kıyasla fen bilgisi sınavlarından daha fazla korktukları tespit 

edilmiştir. Yalçın, Çevik ve Kaya (2018) motivasyonun durumluk kaygı düzeyini 

artıran veya azaltan bir etkiye sahip olup olmadığını araştırmış, sonucunda fen 

bilimleri dersinde öğretmen tarafından yüklenen pozitif veya negatif 

motivasyonun durumluk kaygı düzeyi üzerinde etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Doğru ve Ünlü (2012) Jigsaw IV tekniğinin fen öğretiminde öğrencilerin 

motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisini araştırmış, çalışmanın 

sonucunda, geleneksel yöntemle işlenen derste katılımcıların sadece akademik 

başarılarının arttığı belirlenmiş, Jigsaw IV tekniğiyle ders işlendiğinde, 

katılımcıların kaygılarında azalma ve akademik başarılarında artış 

gözlemlenmiştir. Uçak ve Say (2019) ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik 

kaygı nedenlerini incelemiş, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin fen 

dersine yönelik kaygılarının ders kaynaklı olduğunu, bunun nedeninin konuyu 

anlayamadıklarından ve fen dersinin zor olduğunu düşünmelerinden olduğunu 

tespit etmişlerdir. Ayrıca fen bilimleri dersinde öğretmenin tutumu ve 

öğretmenin soru şeklinden dolayı derse ilişkin kaygı duydukları sonucuna 

ulaşmışlardır. Şahin ve Kaya (2020) yapmış oldukları çalışmada fen başarısı 

yüksek olan öğrencilerin fene yönelik kaygılarının daha düşük düzeyde 

olduğunu; fen dersi kaygı puanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve anne 

eğitim düzeyine göre istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Haşıloğlu ve Göğebakan (2021) 8. sınıf öğrencilerinin 

fen bilimleri dersine yönelik kaygılarını bazı değişkenler açısından incelemiş, bu 

çalışmanın sonucunda, 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin fen bilimleri 

dersine yönelik kaygı puanlarının cinsiyet ve okul türü değişkenine göre anlamlı 

şekilde farklılaşmadığını, fen bilimleri dersi notlarına göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığını tespit etmişlerdir. 
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1.1.Araştırmanın Önemi 

İlgili literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar, kaygının öğrencilerin fen 

eğitimi üzerindeki etkisini göstermektedir. Kaygının ders başarısı üzerindeki 

etkisi düşünüldüğünde, bu kapsamda yapılan çalışmalar, kaygının azaltılması 

veya ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler açısından önem taşımaktadır. Alan 

yazın taraması sonucunda, ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin demografik 

değişkenlerine göre kaygı düzeylerinin incelendiği sınırlı sayıda çalışma olduğu; 

var olan çalışmaların ise çoğunlukla aynı sınıf düzeyinde veya benzer 

değişkenlerle ilgili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin kişisel bilgisayarı 

olup/olmama ve günlük ders çalışma saati durumuna göre fen bilimleri dersine 

yönelik kaygılarının araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

eksiklik göz önüne alındığında, bu konunun araştırılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu çalışmanın, gelecekte yapılacak araştırmacılara ışık tutması ve 

bu dersteki akademik başarının artırılmasına yönelik literatüre olumlu katkı 

sağlaması beklenmektedir.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada ortaokullarının 5., 6., 7., ve 8. sınıfında okuyan 

öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarının cinsiyet, sınıf düzeyi, 

kişisel bilgisayara sahip olup /olmama ve günlük ders çalışma saati değişkenleri 

açısından araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki sorular 

cevaplanmaya çalışılmıştır: Ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 

kaygıları ile; 

1. Cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

2. Sınıf düzeyi değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

3. Kişisel bilgisayarı olup /olmama değişkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Günlük ders çalışma saati değişkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Nicel araştırma tekniklerinden olan tarama yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Tarama modellerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama araştırmaları,bir konu veya olaya yönelik katılımcıların 
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görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum gibi özellikleri tespit eden, 

çoğunlukla büyük örneklemler üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar olarak 

ifade edilmiştir (Karasar, 2015). 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini İstanbul ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

ortaokullarındaki 2021-2022 eğitim öğretim yılında güz döneminde öğrenim 

gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

ise İstanbul ili Sultangazi ilçesine bağlı bir ortaokulda 2021-2022 Eğitim-

Öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinden 

seçilen 157 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken uy-

gun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme, araştırmacıya yakın 

ve erişebilmesi kolay olan, durumu göre hareket etmesine olanak sağlayan ve 

böylelikle araştırmaya hız kazandıran örnekleme yöntemidir (Şahin, 2022). 

Tablo 1’de araştırmaya dahil olan katılımcıların demografik özelliklerine 

dair bilgilere yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler 

Cinsiyet Öğrenci Sayısı (N) Yüzde (%) 

Kadın 98 62,4 

Erkek 59 37,6 

Sınıf Düzeyi   

5.sınıf 37 23,6 

6.sınıf 39 24,8 

7.sınıf 37 23,6 

8.sınıf 44 28,0 

Kişisel Bilgisayarı 

Olup/ Olmaması 

  

Var 70 44,6 

Yok 87 55,4 

Günlük Ders Çalışma Saati   

1-3 86 54,8 

4-6 61 38,9 

7-9 7 4,5 

10 ve üzeri 3 1,9 
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Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin %62,4’ünün (N= 98) kız, %37,6sının 

(N= 59) erkek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

dağılımları incelendiğinde ise; 5.sınıf öğrencilerinin 37 (%23,6), 6.sınıf 

öğrencilerinin 39 (%24,8), 7.sınıf öğrencilerinin 37 (%23,6) ve 8. sınıf 

öğrencilerinin 44 (%28,0) kişiden oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin %44,6 

sının (N=70) kişisel bilgisayarının olduğu %55,4 ‘ünün (N= 87) kişisel 

bilgisayarı olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin %54,8 ‘inin (N= 86) günlük 

ders çalışma saatinin 1-3 saat, %38,9’ unun (N= 61) 4-6 saat, %4,5’inin (N=7) 7-

9 saat ve %1,9’ unun (N=3) 10 ve üzeri olduğu görülmektedir. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada elde edilen veriler katılımcılardan anket aracılığıyla elde 

edilmiştir. Araştırmaya başlanmadan önce fen dersine yönelik kaygı ile ilgili 

daha önceden yayınlanmış tezler ve makaleler incelenmiş, veri toplama aracı 

olarak Kağıtçı ve Kurbanoğlu (2013) tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji 

Dersine Yönelik Kaygı Ölçeği maddelerinin doğrudan kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ölçek beşli likert tipindedir ve kaygıyı destekleyen maddeler hiçbir 

zaman- her zaman kategori aralığında sırayla 1, 2, 3, 4, 5 olarak 

puanlandırılmıştır. Ölçekteki kaygıyı destekleyen 18 maddenin tamamı 

olumludur. Araştırmacılar tarafından yapılan faktör analizi sonucunda ölçek tek 

boyutlu olarak belirlenmiş ve ölçeğin güvenilirlik Cronbach Alpha katsayısı 

0,895, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.853 olarak hesaplanmıştır. 

Fen bilimleri dersine yönelik 18 madde ve araştırmanın amacı 

doğrultusunda, İstanbul ili Sultangazi ilçesine bağlı bir ortaokulda 2021-2022 

Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 5., 6., 7. ve 8. sınıflardaki, 

toplam 157 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. Uygulanacak ölçek 

öğrencilere tanıtılmış, veri toplama aracı için samimi ve gönüllü olduklarını 

belirterek cevap vermeleri, ölçeğe isim yazmamalarına dair uyarı yapılmış ve 

elde edilen verilerin gizlilik çerçevesi içinde analiz edileceği söylenmiştir. 

Öğrencilere dağıtılan ölçeğin doldurulması için her bir sınıf düzeyi için 30 

dakika süre verilmiştir. 

 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma ile ilgili veri toplama araçları uygulanmasının ardından 

kontrollü olarak bilgisayara aktarılmıştır. Veriler aktarılırken 1’den başlayarak 

157’e kadar her ölçeğe numara verilmiş ve bu sırayla birlikte aktarılmıştır. 

Aktarma sırasında ölçeklerde eksik olup olmadığı kontrol edilmiştir. Çalışma 
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verilerinin analizinde SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Verilere 

uygulanacak testlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen normallik dağılım testi 

sonucunda ölçek verilerine ait Skewness-Kurtosis (Çarpıklık-Basıklık) test 

sonuçlarına göre normal dağılım gösterdiği ve buna göre ölçek verilerine 

parametrik testlerin uygun olduğu görülmüştür (Karasar, 2015). Veriler 

parametrik bir dağılım gösterdiği için 1.ve 3 alt problemlerin analizinde İlişkisiz 

Örneklem t-testi 2. ve 4. Alt problemin analizinde ise One Way ANOVA testleri 

kullanılarak veriler analiz edilmiştir. 

 

3.BULGULAR 

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Çalışmaya katılan öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarının 

cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

bağımsız örneklem t -testi kullanılmış ve yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de ve-

rilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Cinsiyet 

Değişkinine Göre Bağımsız Örneklem t- testi Sonuçları 

Değiş-

ken 

Alt Grup-

lar N Ortalama 

 

Ss 

  

 t 

  

 p 

 

Cinsiyet 

 

Kadın 

 

98 1,6412 ,59639 

 ,500 ,618  

 

Erkek 
59 1,5913 , 61793 

 

Kız öğrencilerin kaygı puanı ortalamaları X̄ =1,6412, erkek öğrencilerin 

ortalamaları ise X̄= 1,5913 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin fen bilimleri der-

sine yönelik kaygıları ile cinsiyetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamaktır (p> 0,05).  

 

3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarının 

sınıf düzeyi değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ama-

cıyla ANOVA testi kullanılmış ve yapılan analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 



ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISI 

 

183 

Tablo 3. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Sınıf Dü-

zeyi Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları  

Değiş-

ken 

Değiş-

ken 
N 

Orta-

lama 
Ss 

  

 F 

  

 

p 

Sınıf Dü-

zeyi 

5.Sınıf 37 1,4610 ,49602 

3,928 ,010 
6.Sınıf 39 1,4530 ,45305 

7.Sınıf 37 1,7943 ,77544 

8.Sınıf 44 1,7639 ,57824 

 

Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygıları ile sınıf düzeyleri ara-

sında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (F= 3,928; p <0,05). Sınıf 

düzeylerine göre gruplar arasında oluşan bu farklılığın hangi gruplar lehine an-

lamlı olduğunu belirlemek amacıyla post-hoc testlerinden LSD testi yapılarak 

sonuçlarına bakılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Sınıf Düzeyine Göre LSD Post Hoc Testi 

(I) Sınıf Düzeyi (J) Sınıf Düzeyi Ortalama Fark Standart Hata p 

5.Sınıf 

6.Sınıf 

7.Sınıf 

8.Sınıf 

,00797 

-,33333* 

-,30293* 

,13467 

,13643 

,13089 

 

,953 

,016 

,022 

 

6.Sınıf 

5.Sınıf 

7.Sınıf 

8.Sınıf 

-,00797 

-,34130* 

-,31090* 

,13467 

,13467 

,12905 

 

,953 

,012 

,017 

 

7.Sınıf 

5.Sınıf 

6.Sınıf 

8.Sınıf 

,33333* 

,34130* 

,03041 

 

,13643 

,13467 

,13089 

 

,016 

,012 

,817 

 

8.Sınıf 

5.Sınıf 

6.Sınıf 

7.Sınıf 

,30293* 

,31090* 

-,03041 

 

,13089 

,12905 

,13089 

 

,022 

,017 

,817 
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LSD analiz sonuçları incelendiğinde, 7.sınıf düzeyi öğrencileri ile 5.sınıf ve 

6.sınıf öğrencileri arasında, 7.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı 

farkın olduğu görülmüştür. 8.sınıf düzeyi öğrencileri ile 5.sınıf ve 6.sınıf öğren-

cileri arasında, 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı farkın olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, üst sınıflardaki öğrencilerin kaygı düzeyle-

rinin alt sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin kaygı düzeylerine göre daha fazla 

olduğu söylenebilir. 

 

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarının 

kişisel bilgisayara sahip olup/olmama değişkenine göre farklılık gösterip gös-

termediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmış ve yapı-

lan analiz sonuçları Tablo 5‘te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Kişisel 

Bilgisayara Sahip Olup/Olmama Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem t-Testi 

Sonuçları  

 

Değişken 

 

Değişken N  Ortalama Ss 

 

t 

 

p 

Kişisel Bil-

gisayarı 

Olup/Ol-

maması 

 

Var 
70  1,6341 ,64806 

,217 ,828 

Yok 87  1,6130 ,56798 

 

Kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin kaygı puanı ortalaması X̄= 

1,6341, kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrencilerin kaygı puanı ortalaması 

ise X̄= 1,6130 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik 

kaygıları ile kişisel bilgisayara sahip olup /olmama değişkeni arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktır (p> 0,05). 

 

3.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarının günlük ders ça-

lışma saati değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek ama-

cıyla ANOVA testi kullanılmış ve analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 6. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Günlük 

Ders Çalışma Saati Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları 

Değişken 
Değiş-

ken 
N 

Orta-

lama 
Ss F p 

 

Günlük 

Ders 

Çalışma 

Saati 

1-3 86 1,7150 ,69878 

 

1,522 

 

,211 

4-6 61 1,5036 ,45412 

7-9 7 1,5476 ,38279 

10 ve 

Üzeri 
3 1,6296 ,55648 

 

Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygıları ile günlük ders çalışma 

saati değişkeni arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktır 

(F=1,522; p> 0,05). 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Yapılan bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine 

yönelik kaygıları demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Öğrencilerin 

cinsiyetleriyle fen bilimleri dersine yönelik kaygıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Alan yazın incelemelerinde ortaokul 

öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik kaygı düzeyleriyle öğrencilerin 

cinsiyetleri arasında anlamlı fark bulunmadığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir 

(Zeybek, 2012; Kağıtçı, 2014; Haşıloğlu ve Göğebakan 2018). Literatürde, 

öğrencilerin cinsiyetleriyle fen bilimleri dersine yönelik kaygıları arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu belirleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Yolagiden 

ve Bektaş, 2018).  

Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin sınıf düzeyleriyle fen bilimleri 

dersine yönelik kaygıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bulgular sonucunda, 7.sınıf öğrencileri ile 5. ve 6.sınıf öğrencileri 

arasında, 7.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı farkın olduğu 

görülmüştür. Ayrıca 8.sınıf öğrencileri ile 5. ve 6.sınıf öğrencileri arasında, 

8.sınıfta okuyan öğrencileri lehine anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bulgulara göre, üst sınıflardaki öğrencilerin kaygı düzeylerinin alt sınıflarda 

öğrenim gören öğrencilerin kaygı düzeylerine göre daha fazla olduğu 

söylenebilir. 5.sınıf öğrencilerin ortaokula uyumunun zaman alması ve öğrenim 

yaşantısının fazla olmaması, kaygı durumlarının oluşmadığını veya var olan 
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kaygılarının farkında olmadığı söylenebilir. 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin alt 

sınıflardaki öğrencilere göre kaygı düzeylerinin daha fazla olması, sınıf 

düzeyinin artmasıyla birlikte ortaokula uyumun artması, konuların kapsamının 

daha fazla olması ve LGS (Liselere Giriş Sınavı) bilincinin ve sorumluluğun 

oluşmasıyla ilişkilendirilebilir. Alan yazında bu sonuçlara benzer araştırmalar 

bulunmaktadır (Sırmacı, 2007). Literatürde bu bulguların aksine fen bilimleri 

dersine yönelik kaygının sınıf düzeyine göre değişmediğini tespit eden 

çalışmalar da bulunmaktadır (Yenilmez ve Midilli 2006; Kağıtçı, 2014). 

Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarıyla kişisel bilgisayara 

sahip olup olmama durumu arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamaktır. Bu bulguya göre öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip 

olup/olmama durumu fen bilimleri dersine yönelik kaygıları üzerinde önemli 

bir etki oluşturmamaktadır. 

Öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik kaygıları günlük ders çalışma 

saatleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktır. Bu bulgulara 

göre öğrencilerin günlük ne kadar ders çalıştığı, fen bilimleri dersine yönelik 

kaygıda önemli bir etkiye neden olmamaktadır.  

 Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle aşağıdaki öneriler 

sunulmuştur:  

-Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik 

kaygıları cinsiyet, sınıf düzeyi, kişisel bilgisayar olup/olmama durumu ve 

günlük ders çalışma saati demografik değişkenleri açısından incelenmiştir. Yeni 

yapılacak olan çalışmalarda fen bilimleri dersine yönelik kaygıyı etkileyebilecek 

farklı değişkenlerle (okul türü, öğrencinin fen dersi başarı durumu, kişisel 

odaya sahip olup/olmama durumu, özel ders alma durumu vb.) ilişkisine 

bakılması önerilmektedir.  

-Bu çalışma İstanbul ili Sultangazi ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 

öğrencilerle yapılmıştır. Farklı il ve bölgelerde yapılarak sonuçlar 

gözlemlenebilir. 

-Bu çalışmayla, öğrencilerde fen bilimleri dersine yönelik kaygının 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Öğretmen görüşlerinin ele alınacağı farklı 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Öz 

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri tutum düzeylerini çeşitli değiş-

kenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma grubunu Bursa ili Nilüfer ilçe-

sinde bulunan özel bir dershanenin 5, 6, 7 ve 8.sınıflarında öğrenim gören 105 öğrenci 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Fen Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ve-

rilerin analizinde SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. T-testi, One Way ANOVA ve 

Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı tu-

tumu ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, kendilerine ait bir odaya sahip olmaları, bilgisayara 

sahip olmaları, günlük ders çalışma saatleri ve fen başarıları arasındaki ilişki incelen-

miştir. Öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı tutumu ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, ken-

dilerine ait bir odaya sahip olmaları, bilgisayara sahip olmaları, günlük ders çalışma sa-

atleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fakat fen tutumları ile başarı düzeyleri 

arasında anlamlı fark ve bu farkında başarılı öğrenciler lehine olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular alan yazınla yorumlanarak, fen eğitimi alanında 

yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla öneriler sunulmuşur.  

Anahtar kelimeler: Fen Tutumu, Fen Eğitimi, Fen Bilimleri Dersi. 

                                                           
1 Bu çalışma 1.yazarın yüksek lisans seminer dersi kapsamında hazırladığı çalışmasının genişle-
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Bölümü, Çanakkale, alpturk.akcoltekin@comu.edu.tr 
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Examination Of Secondary School Students' Attitudes To Science Course 

In Terms Of Demographic Variables 

 

Abstract 

This study aims to examine the science attitude levels of secondary school stu-

dents in terms of various variables. The research group consists of 105 students stud-

ying in the 5th, 6th, 7th and 8th grades of a private course in Nilüfer district of Bursa. 

"Science Attitude Scale" was used as a data collection tool. SPSS 18 package program 

was used in the analysis of the data. T-test, One Way ANOVA and Tukey test were used. 

The relationship between the attitudes of the students participating in the research 

towards the science lesson and their gender, class level, having a room of their own, 

having a computer, daily study hours and science achievements were examined. There 

was no significant difference between students' attitudes towards science lesson and 

their gender, class level, having a room of their own, having a computer, and daily study 

hours. However, it was determined that there was a significant difference between sci-

ence attitudes and achievement levels, and this difference was in favor of successful stu-

dents. The findings obtained as a result of the study were interpreted with the literature 

and suggestions were presented in order to shed light on the studies to be done in the 

field of science education. 

Keywords: Science Attitude, Science Education, Science Course. 

 

1.GİRİŞ 

Yaşadığımız bu dönemde; ekonomik, sosyal, bilimsel ilerlemeler ve değiş-

meler çok hızlı hayata geçmekte ve insanların yaşam biçimleri üzerinde önemli 

ölçüde etki sahibi olmaktadır. Günümüzde teknoloji denildiği zaman akla ilk ola-

rak fen bilimleri dersi gelmektedir (Kaya ve Böyük, 2011). Çünkü fen hayatımı-

zın her alanında başroldür. Bilimin ve teknolojinin gelişimi ve değişimi giderek 

daha karmaşık hale geldikçe, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik okuryazarlığını 

geliştirmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Fen eğitimi gelişen ve değişen hayat 

şartları nedeniyle sürekli gelişim içerisindedir. Fen Bilimleri Öğretim Progra-

mında, fen bilimleri okuryazarlığı için 7 boyut yer almıştır. Fen okuryazarlığının 

yedi boyutundan biri olan “Fene İlişkin Tutum ve Değerlerle” öğrencilerin fen 

bilimleri dersine yönelik olumlu bilimsel tutumlar geliştirmeleri amaçlanmak-

tadır. Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili olumlu tutumlara sahip olmalarının, 

başarılarını olumlu yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir (Babaoğlan, 2017). 

Tutum ise bireyin yaşadığı olaylardan ve başka kişilerle olan iletişiminden 

önemli oranda etkilenir (Uyanık, Akman ve Günşen, 2018). Tutum kavramını 
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net olarak tanımlamak zordur. Çünkü tutum, duyuşsal bir değişkendir. “Fene 

karşı tutum” kavramı ise bilimin ürünü olan her şeye, okuldaki fen dersine veya 

bilimin, toplumun ve bilim insanlarının üzerindeki etkisine karşı sahip olduğu 

değerler bütünü şeklinde tanımlanabilir (Osborne, 2003). Fen eğitiminin plan-

lanmasında öğrencilerin fene karşı tutumlarının biliniyor olması çok önemlidir 

(Azizoğlu ve Çetin, 2009). Fen eğitiminin yegane amacı öğrencilerin, cinsiyet 

fark etmeden bilime, bilim insanlarına ve fen öğrenmeye karşı olumlu tutumlar 

geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Karaer (2007) cinsiyet değişkeninin fen tu-

tumu ile ilişkisini inceleyen bir çalışmasında, cinsiyet değişkeninin önemli bir 

faktör olduğu belirlemiştir. Erkeklerin fene karşı tutumlarının kızlara göre daha 

fazla olumlu olduğunu belirleyen birden fazla çalışma mevcuttur. Bu faktörden 

sonra yaş faktörünün de büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Francis ve 

Greer (1999) 3., 5., 6. sınıf 2129 öğrencinin fen dersine yönelik tutumlarını in-

celemişler ve yaşları küçük olan öğrencilerin fene yönelik tutumlarının daha 

yüksek olduğunu belirlemişlerdir.  

Tutum, bir nesneye, duruma, sisteme, kavrama ya da başka bir kişiye 

olumlu ya da olumsuz tepki verme eğilimidir (Tezbaşaran, 1996). Eğitim ortam-

larındaki tutumları ikiye ayırabiliriz. Bunlar okula yönelik geliştirilen ve bir 

derse veya konuya yönelik olan tutumlar olarak ikiye ayrılır. Bu ikisi arasında 

sadece hedef açısından bir değişiklik söz konusudur. Bir ders veya konuya karşı 

pozitif tutum; cevap verme isteği gösterme, cevap vermekten memnun olma, 

pozitif bir yönü ve bir değeri olduğunu kabullenme gibi davranışları içerir. Bu 

davranışlar, okula yönelik geliştirilen olumlu tutum için de geçerli olabilir. Bu-

rada yalnızca bu davranışların eğilimi bir ders veya konu değil, okuldur (Yalçın, 

1997). Bloom (1979) çalışmalarında fen derslerinde bilişsel bilgilerin kazanıl-

masında duygusal alandaki davranışların etkili olduğuna işaret ederek tutumla-

rın önemine değinmiştir. Fen bilimleri dersi eğitiminin amacı; öğrencilerin cin-

siyetleri fark etmeksizin bilime, bilim insanlarına ve feni öğrenmeye karşı 

olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Öğrencilerin bilim ve tek-

noloji alanında başarılı olabilmeleri için tutumlarının olumlu olması gerekmek-

tedir (Üstüner ve Sancar, 1999). Mullis (2000) tarafından öğrencilerin fene yö-

nelik tutumları ile ilgili yapılan bir araştırmada, öğrencilerin fen tutumlarının 

genel olarak olumlu oldukları bildirilmiştir. Fen bilimi dersine karşı tutumların 

geliştirilmesinde bilişsel ve duyuşsal değişkenlerin dikkate alınması ve eğitim-

öğretimin buna göre planlanması ve düzenlenmesi, verilen eğitimin etkililiğini 

artıracaktır. Bu olumlu tutumun kazanılmasında öğretmenlere önemli görevler 
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düşmektedir. Fen bilimleri derslerinde, öğrencilerin derse dair tutumlarının be-

lirlenmesi ve eğitim-öğretimin olumlu tutum geliştirmeyi sağlayacak şekilde di-

zayn edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar, fen derslerine yö-

nelik olumlu tutuma sahip öğrencilerin, akademik başarılarının da daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur (Ocak ve Erbasan, 2017). Bloom (1995) yaptığı ça-

lışmada, öğrencilerin tutumlarının fen bilimlerindeki başarıyı %27 oranında 

arttırdığını ortaya koymuş; pozitif yönde duyuşsal ve bilişsel giriş özellikleri bir 

araya getirilen öğrencilerdeki başarının, öğretim ortamının öğrencilere uygun 

olmasa dahi gerçekleşebileceğini belirtmiştir. 

 

1.1. Araştırmanın Önemi 

Araştırmayla ilgili literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar, tutumun 

öğrencilerin fen eğitimi üzerindeki etkisini göstermektedir. Alan yazın incelen-

diğinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin demografik değişkenleri ile fen 

dersi tutumları incelenmektedir. Fakat demografik değişkenlerin sınırlı kaldığı 

görülmektedir. Bu eksiklik göz önüne alındığında, bu konunun araştırılması ve 

demografik değişkenlerin zengin tutulması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın, 

gelecekte yapılacak araştırmacılara ışık tutması ve bu dersteki akademik 

başarının artırılmasına yönelik literatüre olumlu katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ortaokul 5., 6., 7., ve 8. Sınıfında okuyan öğrencilerin fen bi-

limleri dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, kişisel bilgisayara sa-

hip olup/olmama, odaya sahip olup/olmama, günlük ders çalışma saati ve fen 

başarısı değişkenleri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda aşağı-

daki sorular cevaplanmaya çalışılmıştır: Ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine 

yönelik tutumları ile; 

1.Ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi tutumları ile cinsiyetleri ara-

sında anlamlı bir fark var mıdır? 

2.Ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi tutumları ile sınıf düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi tutumları ile fen başarıları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4.Ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi tutumları ile kendilerine ait 

bir odaya sahip olma değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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5.Ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi tutumları ile kendilerine ait 

bilgisayara sahip olma değişkeni arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6.Ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi tutumları ile günlük ders ça-

lışma saatleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın yöntemi, şu anki durumu be-

lirlemeyi amaçladığı için tarama modellerinden ilişkisel tarama modelidir (Ka-

rasar, 2015). 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Bursa da özel öğretim kursunda 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında güz döneminde öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı 

bir özel öğretim kursunda 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde 

öğrenim gören 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinden seçilen 105 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken uygun örnekleme yön-

temi kullanılmıştır. Uygun örnekleme, araştırmacıya yakın ve erişebilmesi kolay 

olan, durumu göre hareket etmesine olanak sağlayan ve böylelikle araştırmaya 

hız kazandıran örnekleme yöntemidir (Şahin, 2022). Tablo 1’de araştırmaya 

dâhil olan katılımcıların demografik özelliklerine dair bilgilere yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 

Cinsiyet Frekans (F) Yüzde (%) 

Kadın 54 51,4 

Erkek 51 48,6 

Sınıf Düzeyi   

5.sınıf 39 37,1 

6.sınıf 20 19 

7.sınıf 11 10,35 

8.sınıf 35 33,3 

Kişisel Bilgisayarı 

Olup/ Olmaması 

  

Var 

Yok 

85 

20 

81 

19 
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Odaya Sahip Olup/Olmaması   

Var 

Yok 

84 

21 

80 

20 

Başarı Düzeyleri 

Başarılı 

Orta Düzey 

Başarısız 

 

39 

 

45 

 

21 

 

37,1 

42,9 

20 

Günlük Ders Çalışma Saati   

1-3 47 44,8 

4-6 48 45,7 

7-9 10 9,5 

 
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik değişkenlerine ait 

veriler incelendiğinde, öğrencilerin %48,6’sının erkek, %51,4’ünün kız olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde 
ise; %37,1 5.sınıf, %19 6.sınıf, %10,5 7.sınıf ve %33,3 8.sınıf öğrencilerden oluş-
tuğu görülmektedir. Öğrencilerin %81’inin bilgisayara sahip olduğu %19’unun 
bilgisayara sahip olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin %80’inin kendine ait bir 
odasının olduğu, %20 sinin kendine ait bir odasının olmadığı görülmektedir. Öğ-
rencilerin %37,1’i başarılı, %42,9’u orta düzey %20’sinin ise başarısız oluğu gö-
rülmektedir. Öğrencilerin %44,8’inin günlük ders çalışma saatinin 1-3 saat, 
%45,7’sinin günlük ders çalışma saatinin 4-6 saat, %9,5’inin 7-9 saat olduğu gö-
rülmektedir. 

 
2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 
Araştırmada elde edilen veriler katılımcılardan anket aracılığıyla elde 

edilmiştir. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının belirlenmesi ama-
cıyla ilk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Fen bilimleri dersine 
yönelik öğrenci tutumlarını tespit edebilmek adına kullanılan Geban ve arka-
daşları (1994) tarafından geliştirilen “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği”, beşli 
likert tipine göre hazırlanmıştır. Ölçek 4 olumsuz ifade ve 11 olumlu ifade olmak 
üzere 15 maddeden meydana gelmektedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 
ise 0,83 olarak belirlenmiştir. Ölçekte yer alan maddeler “hiç katılmıyorum, ka-
tılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve tamamen katılıyorum” olarak 1’den 5’e 
kadar derecelendirilmiştir. Olumlu maddelerde aynı düzen ışığından 5’ten 1’e 
doğru puanlanmıştır. Fen bilimleri dersine yönelik 15 madde ve araştırmanın 
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amacı doğrultusunda Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı bir özel öğretim kursunda 
2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 5., 6., 7., ve 8.sı-
nıflardaki toplam 105 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. Uygulanacak ölçek 
öğrencilere tanıtılmış, veri toplama aracı için samimi ve gönüllü olduklarını 
belirterek cevap vermeleri, ölçeğe isim yazmamalarına dair uyarı yapılmış ve 
elde edilen verilerin gizlilik çerçevesi içinde analiz edileceği söylenmiştir. 
Öğrencilere dağıtılan ölçeğin doldurulması için her bir sınıf düzeyi için 30 
dakika süre verilmiştir.  

 
2.4. Verilerin Analizi 
Araştırma ile ilgili veri toplama araçları uygulanmasının ardından 

kontrollü olarak bilgisayara aktarılmıştır. Veriler aktarılırken 1’den başlayarak 
105’e kadar her ölçeğe numara verilmiş ve bu sırayla birlikte aktarılmıştır. 
Aktarma sırasında ölçeklerde eksik olup olmadığı kontrol edilmiştir. Çalışma 
verilerinin analizinde SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Verilere 
uygulanacak testlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen normallik dağılım testi 
sonucunda ölçek verilerine ait Skewness-Kurtosis (Çarpıklık-Basıklık) test 
sonuçlarına göre normal dağılım gösterdiği ve buna göre ölçek verilerine 
parametrik testlerin uygun olduğu görülmüştür (Karasar, 2015). Veriler 
parametrik bir dağılım gösterdiği için 1., 4. ve 5. alt problemlerin analizinde 
ilişkisiz örneklem t-testi, 2., 3. Ve 6. alt problemlerin analizinde One Way ANOVA 
testleri kullanılarak veriler analiz edilmiştir. 

 
3. BULGULAR 
3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
 
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik 

Tutumları İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişkiye Dair T Testi Sonuçları 
Değişken Alt Gruplar N Ortalama Ss   t   p 

 
Cinsiyet 

 
Kadın 
 

51 3,17 ,499 
,457 ,611 

 
Erkek 

54 3,09 ,576 

p<0,05 

Tablo 2 verileri incelendiğinde erkek öğrencilerin tutum puanı ortalama-

ları X̄=3,09, kız öğrencilerin tutum ortalamaları ise X̄=3,17 olarak hesaplan-

makla birlikte öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumları ile cinsiyetleri arasında 

istatistiki açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 
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3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik 

Tutumları İle Sınıf Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Dair One Way ANOVA Testi So-

nuçları 

Değişken Değişken N Ortalama Ss 
  
 F 
  

 
p 

Sınıf Düzeyi 

5.Sınıf 39 3,0120 ,68686 

 1,687 ,175 
6.Sınıf 20 2,8067 ,350771 
7.Sınıf 11 2,7429 ,46995 

8.Sınıf 35 2,8686 ,53712 

p<0,05 

Tablo 3 verileri incelendiğinde 5.sınıf öğrencilerin fen dersi tutum puan 

ortalamaları X̄=3,01, 6.sınıf öğrencilerin tutum puan ortalamaları X̄=2,80, 7.sınıf 

öğrencilerin tutum puan ortalamaları X̄=2,74, 8.sınıf öğrencilerin tutum puan 

ortalamaları X̄=2,86 olarak hesaplanmakla birlikte ortaokul öğrencilerinin fen 

bilimleri dersi tutumları ile sınıf düzeyi değişkeninin arasında anlamlı fark bu-

lunmamıştır (p>0.05; F=1,687). 

 

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutumları 

İle Başarı Düzeyi Algıları Arasındaki İlişkiye Dair One Way ANOVA Testi Sonuç-

ları 

Değişken Değişken N Ortalama Ss 
  
 F 
  

 
p 

Fen Başarısı 

Başarılı 39 2,5368 ,21300 

36,361 ,000 
Orta Düzey 45 2,8637 ,44539 
Başarısız 21 2,4952 ,59201 
    

p<0,05 

Tablo 4 verileri incelendiğinde başarılı öğrencilerin tutum puan ortala-

maları X̄=2,53, orta düzey öğrencilerin tutum puan ortalamaları X̄=2,86, başarı-

sız öğrencilerin tutum puan ortalamaları ise X̄=2,49 olarak hesaplanmakla bir-

likte ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları ile fen bilimleri dersi 

başarı düzeyi değişkeninin arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05; 

F=36,631).  
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Tablo 5: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutumları 

İle Başarı Düzeyi Algıları Arasındaki İlişkiye Dair Tukey Testi Sonuçları 

(I) Sınıf Düzeyi (J) Sınıf Düzeyi Ortalama Fark Standart Hata p 

Başarılı 

 

Orta düzey 

Başarısız 

,32695* 

,95859* 

,09052 

,11199 

,001 

,000 

Orta düzey 
Başarılı 

Başarısız 

-,32695* 

-,63153* 

,09052 

,10935 

,001 

,000 

Başarısız 
Başarılı 

Orta düzey 

-,95849* 

-,63153* 

,11199 

,10935 

,000 

,000 

 

Tablo 5 verileri incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi 

tutumları ile fen bilimleri dersine yönelik başarı durumları incelenmiştir. Değiş-

kenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirle-

mek için Tukey testi kullanılmıştır. Bu anlamlı farkın başarılı grup ile orta düzey 

başarıya sahip öğrencilerin arasında olduğu tespit edilmiştir. Başarılı öğrenci-

lerin tutumları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

3.4.Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Tablo 6: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutumları 

İle Kendisine Ait Bir Odaya Sahip Olma Değişkeni Arasındaki İlişkiye Dair İlişki-

siz Örneklem T-Testi Sonuçları 

Değişken Değişken N Ortalama Ss 
  
 F 
  

 
p 

Odaya Sahip Olup/Olmama 

Var 84 3,13 ,554 

,163 ,577 
Yok 21 3,11 ,472 

    

    

p<0,05 

Tablo 6 verileri incelendiğinde kendisine ait odası olan öğrencilerin tu-

tum puanlarının ortalaması X̄=3,13 ve kendisine ait odası olmayan öğrencilerin 

tutum puan ortalaması X̄=3,11 olarak hesaplanmakla birlikte öğrencilerin fen 

bilimleri dersi tutumları ile gruplar arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bu-

lunmadığı sonucu elde edilmiştir (p>0.05). 
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3.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Tablo 7: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutumları 

İle Kişisel Bilgisayara Sahip Olma Değişkeni Arasındaki İlişkiye Dair T-Testi So-

nuçları 

Değişken 
Değiş-
ken 

N 
Orta-
lama 

Ss 
  
 F 
  

 
p 

Bilgisayara Sahip Olup/Olmama 

Var 85 3,17 ,542 

1,535 ,128 
Yok 20 2,96 ,491 
    

    

p<0,05 

Tablo 7 verileri incelendiğinde bilgisayara sahip olan öğrencilerin tutum 

puan ortalaması X̄=3,17, bilgisayara sahip olmayan öğrencilerin tutum puan or-

talaması X̄=2,96 hesaplanmakla birlikte öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum-

ları ile kişisel bilgisayara sahip olma değişkeni arasında anlamlı bir fark bulun-

mamıştır (p>0.05). 

 

3.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Tablo 8: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutumları 

İle Günlük Ders Çalışma Saatleri Arasındaki İlişkiye Dair One Way ANOVA Testi 

Sonuçları 

Değişken Değişken N Ortalama Ss F p 

 

Günlük Ders 

Çalışma 

Saati 

1-3 47 2,9390 ,58265 

 

,729 

 

,485 

4-6 48 2,28097 ,47280 

7-9 10 2,8200 ,61988 

10 ve Üzeri 0 0 0 
 

p<0,05 

Tablo 8 verileri incelendiğinde günlük 1-3 saat ders çalışan öğrencilerin 

tutum puan ortalaması X̄=2,93, 4-6 saat ders çalışan öğrencilerin tutum puan 

ortalaması X̄=2,28, 7-9 saat ders çalışan öğrencilerin tutum puan ortalaması 

X̄=2,82, 10 ve üzeri saat ders çalışan öğrencilerin tutum puan ortalaması X̄=0 

olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri 

dersi tutumları ile günlük ders çalışma saati değişkeni arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05; F=,729). 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma verileri incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri 

dersi tutumları ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, kendilerine ait odaya sahip olma-

ları, kişisel bilgisayara sahip olmaları ve günlük ders çalışma saatleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. Güden ve Timur (2016) ortaokul öğrencilerinin 

fen bilimleri dersine yönelik tutumunun cinsiyete göre değişmediği sonucunu 

etmişlerdir. Aynı zamanda literatürde kız ve erkek öğrenciler arasında tutum 

açısından fark olmadığına yönelik sonuçlanan çalışmalar da vardır (Altınok, 

2004; Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın, 2007; Kaya ve Böyük, 2005). Ak-

budak (2005) çalışmasında erkeklerin fen dersine karşı tutumlarının daha 

olumlu olduğunu ancak cinsiyetler arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirt-

miştir. Fakat fen başarısı değişkeni ile fen tutumları arasında anlamlı bir farklı-

lık vardır. Bu farklılık başarılı öğrenciler lehinedir. Olumlu düzeyde fen bilimleri 

dersine yönelik tutuma sahip öğrencilerin tutum puanları daha yüksektir. Alan 

yazına bakıldığında yapılan araştırma ile tutarlılık gösteren araştırmalar bulun-

maktadır. Başarılı öğrenciler; fene karşı meraklıdırlar. Alan yazında fene karşı -

merakla ilgili yapılan- araştırmalar sınırlı kalmakla birlikte bilime karşı olan 

merakın fen bilgisi başarısının önemli bir tespiti olduğu yönünde sonuçlar bu-

lunmaktadır (Harty ve Beall, 1984; Harty, Beall ve Scharmann, 1985; Serin, 

2010). Fen derslerine yönelik tutum ve başarı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yö-

nelik çalışmalar, fen derslerine yönelik olumlu tutumun, akademik başarıyı art-

tırdığını, bilimsel tutumların oluşması, fen ve bilim alanına yönelme üzerinde 

etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Martinez, 2002). Altınok (2004) çalışma-

sında, öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları 

ve tutum ile başarı arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğrencilerin, 

Fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını tespit etmek; derse dair olumsuz tu-

tum geliştiren öğrencilerin derse ilgilerini artıracak, olumlu tutum geliştirmele-

rini sağlayacak eğitim-öğretim etkinliklerine yer vermek açısından da yol gös-

terici olacaktır. Tam tersi başarısız öğrencilerin bu durumda fen bilimleri der-

sini sıkıcı ve sevimsiz bulduklarını fen konularıyla ilgili tartışmaya girmekten 

kaçındıklarını fen dersine çalışmak için zaman ayırmak istemediklerini söyleye-

biliriz.  

Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle aşağıdaki öneriler 

sunulmuştur:  

Devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin fen dersi tutumları ile özel 

okulda veya özel öğretim kurslarında öğrenim gören öğrencilerin fen dersi tu-

tumları arasındaki ilişki incelenebilir.  
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Bu çalışma Bursa ili Nilüfer ilçesinde bir özel öğretim kursunda öğrenim 

gören öğrencilerle yapılmıştır. Farklı il ve bölgelerde yapılarak sonuçlar 

gözlemlenebilir.  

Demografik özellikleri dikkate alan daha fazla çalışma yapılabilir. Çünkü 

literatür de bu tür çalışmaların az olduğu görülmüştür. 
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YETİŞKİN EĞİTİMİNE KATILAN GEÇİCİ KORUMA 

ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SOSYAL 
SERMAYELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ 

İNCELENMESİ1 
 

Dr. Mehmet MENTEŞE2 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Öz 

İnsan yaşamı boyunca ilişkiler kurar. Kurduğu bu ilişkiler sonucunda kararlar 

alır. Aldığı bu kararlar yaşamını şekillendirir. İnsanın kurduğu bu ilişki kelebek etkisi 

yaratır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak insan hiç tanımadığı bir insanın hayatında derin 

izler bırakabilir. Bir ülkenin geleceğinde, toplumun kaderinde önemli etkiler yapabilir. 

Bu nedenle kişinin kurduğu ilişkiye verilen önem günümüzde giderek artmıştır. Öyle ki 

OECD bu ilişkiler yumağını ‘tutkal’ olarak tanımlamıştır. Dünya Bankasının ‘kayıp halka’ 

olarak OECD’nin ‘tutkal’ olarak tanımladığı sosyal sermaye giderek artan bir şekilde 

mültecilerin ülkeye uyumunda önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Ülkelerin bu 

göç şokunu atlatabilmesi, gelişmesi için gerekli olanın fiziki sermayenin tek ve yeterli 

olmadığı İnsan sermayesi ve sosyal sermayenin de ülkelerin gelişmesi ve mültecilerin 

uyumu için olmazsa olmaz faktörler olduğu söylenebilir. 

Türkiye’deki toplam Suriyeli sayısı yaklaşık 3 milyon 600 bindir. Bu nüfusun yak-

laşık yarısından fazlasını (1 milyon 750 bin) 0-18 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu büyük-

lükte genç nüfusun ‘Kayıp Nesil’ olmaması için çalışma ve eğitim hayatında düzenleme 

yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı yetişkin eğitimi alan geçici koruma altın-

daki Suriyelilerin sosyal sermayelerini kullanabilme becerilerini irdelemektir. Araştır-

mada elde edilen analiz sonuçları ile teorik bilgilerin tutarlılığı değerlendirilmiş ve elde 

edilen bulgulardan hareketle sosyal sermaye becerilerinin getirilerine ilişkin sonuçlara 

ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ankara 

ili merkez ilçelerinde yetişkin eğitimine katılan geçici koruma altındaki 325 Suriyeli 

                                                           
1 Bu makale Mehmet MENTEŞE tarafından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 
Yönetimi Bilim Dalında Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN danışmalığında yürütülen “Yetişkin Eğiti-
mine Katılan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sosyal Sermayelerinin ve Sosyal Ağlarının İn-
celenmesi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.  
2 Milli Eğitim Bakanlığı, mehmetmentese@yahoo.com 
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oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bize genel olarak geçici koruma al-

tındaki Suriyeliler ’in sosyal sermaye düzeylerinin gidecekleri ülkeyi, şehri, mahalleyi 

seçmede, iş bulmada ve sosyal uyum üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Geçici koruma altındaki Suriyeli 

göçmenler, Yetişkin Eğitimi, Göç 

 

Investigation of the Social Capital and Social Networks of Syrians Under 

Temporary Protection Attending Adult Education 

 

Abstract 

Human being forms relationships throughout life. He/she makes decisions as a 

result of these relationships. These decisions shape man’s life. This relationship formed 

by man creates a butterfly effect. Consciously or unconsciously a person can leave deep 

traces in the life of a person he or she does not know. The importance attached to the 

relationship established by the person is increasing day by day. So much so that the 

OECD defines these bonds as 'glue' Social Capital, which the OECD defines as 'Glue' as 

the World Bank's 'Lost Circle', has increasingly emerged as an important concept in the 

adaptation of refugees to the country. It can be said that the countries need to survive 

this migration shock, the human capital that the physical capital is not enough and the 

social capital which is necessary for its development and the social capital are the es-

sential factors for the development of the countries and the adaptation of the refugees.  

The total number of Syrians in Turkey is about 3 miyon700 thousand. More than 

half of this population (1 million 750 thousand) constitutes the 0-18 age group. In order 

for the young population of this size to not be a ‘Lost Generation’, regulation must be 

made in the life of work and education. The purpose of this study is to examine the abi-

lity of Syrian people under temporary protection to receive adult education to use social 

capitalThe results of the analysis obtained from the research were evaluated for consis-

tency with the theoretical information, and the results from the obtained findings were 

used to derive social capital skills. The results of the analysis and the consistency of the 

theoretical knowledge were evaluated and the results regarding the benefits of using 

social capital skills were reached based on the findings obtained. The working group of 

the study consists of 325 Syrians under Temporary Protection who participated in adult 

education in the central districts of Ankara province in the 2019-2020 academic year. 

The results from the research show that Syrians in general are under Temporary Pro-

tection, their social capital levels are effective in choosing their destination country,city, 

neighborhood, finding jobs and social cohesion. 

Key words: Social Capital, Temporary Underprotection Syrians, Adult Education, 

Migration. 
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1.GİRİŞ 

Toplum yapısı üzerinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönden değişikliğe yol 

açabilecek etkiye sahip olan göç olgusu, bu değişikliğe bağlı olarak birçok so-

runu da beraberinde getirmektedir. Göç olgusunun yarattığı en belirgin etki, 

uyum sağlama ve gelecek kaygısı şeklinde görülmektedir. Göç edilen bölgenin 

şartlarına uyum sağlama konusu, göçmenler için zor bir süreç olarak değerlen-

dirilmektedir. Uyum sürecinde göçmenler, köken ülkedeki ve varış bölgelerin-

deki konumlarını değerlendirirken bulundukları bölgenin şartlarına uygun ha-

reket etmektedirler.  

2011 yılından başlayarak ülkemize gelen Suriyeliler devlet potikasında 

misafir olarak ele alınmıştır. Bu nedenle Suriyelilerle ilgili yapılan tüm hazırlık-

lar ve çalışmalar özellikle ilk bir kaç yılda temel yaşam koşullarının iyileştiril-

mesi üzerine odaklanmıştır. Bilhassa sınır bölgelerindeki şehirlerde nüfusta 

aşırı bir yoğunlaşmanın olması şehrin sosyal yapısında değişmelere neden ol-

makta ve bu durumun ortaya çıkardığı huzursuzluk şehirlerdeki gerilimin bo-

yutunu artırmaktadır. Türkiye’deki Suriyeliler konusu yıllar geçtikçe evlerine 

dönememeleri nedeniyle misafirlikten çıkarak kalıcı hale gelmektedir. Kalış sü-

releri artan Suriyelilerin dönme arzularıda düşmektedir. Artık geri dönmeyecek 

misafirlemizin geleceğiyle ilgili projeksiyonlar yapılmalı, uyum çalışmalarına 

öncelik veren çalışmalara başlanılması gerekmektedir (Erdoğan & Kaya, 2015: 

320). 

Sığınma kamplarındaki Suriyelilerin %50’den fazlası ve kamplarda yaşa-

mayanların %80’i Suriye’yi güvenli olmadığı için terk ettiklerini belirtmişlerdir. 

Bu gerekçeden başka Suriyeli sığınmacılardan önemli bir bölümü siyasi ya da 

ekonomik sebeplerden ötürü Suriye’den ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. Sı-

ğınma kamplarında bulunan Suriyelilerin %50’sinden fazlası ve kampta yaşa-

mayanların dörtte biri, resmi sınırları kullanarak Türkiye’ye pasaportsuz bir şe-

kilde girmiştir. Bunun dışında resmi olmayan yollardan Türkiye’ye giriş yapan 

Suriyeli sığınmacıların oranı oldukça fazladır. Suriyeli sığınmacıların dörtte üçü 

Türkiye’ye göç etmesindeki nedenin ulaşım kolaylığı olduğunu açıklamıştır 

(AFAD, 2013). 

Suriyeliler göç ettikleri kentlerde barınacak yer bulmanın kolay olmadı-

ğını, geçimlerini sağlamada zorluk çektiklerini ve çocuklarının okula göndere-

mediklerini dile getirmektedir (Erdoğan & Kaya, 2015: 328). Bu hareket herkesi 

etkiliyor olsa da göç edenlerin evlatları, bu değişimden en çok etkilenen grubu 

oluşturmaktadır. Çocuklar göçün olumsuz etkileri sebebiyle yeni kültüre, kente, 
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arkadaşlara, eğitim kurumuna ve sosyal normlara belirli zaman uyum sağla-

makta zorlanmaktadır. Göçmenler ve çocukları Türkiye’nin sosyo-kültürel ya-

pısı, dili ve eğitim politikalarında var olan eksikliklerden olumsuz olarak etki-

lenmektedir (Erçetin, Potas, Açıkalın, 2018). Göç alan ülkeye göçün etkisinin 

hangi boyutta olacağını göçmenlerin sayıları, ülkede geçirecekleri süreleri ve 

demografik özellikleri ortaya koymaktadır (Portes, 2010: 545).Sosyal sermaye 

kavramı göç çalışmalarına 1990’lı yıllardan itibaren yer edinmiştir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

İnsan yaşamı boyunca ilişkiler kurar. Kurduğu bu ilişkiler sonucunda ka-

rarlar alır. Aldığı bu kararlar yaşamını şekillendirir. İnsanın kurduğu bu ilişki 

kelebek etkisi yaratır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak çevresindeki ya da hiç tanı-

madığı bir insanın hayatında derin izler bırakabilir. Kişinin kurduğu ilişkiye ve-

rilen önem günümüzde giderek artmıştır. Öyle ki OECD bu ilişkiler yumağını 

‘Tutkal’ olarak tanımlamıştır. 2011 yılında Suriye de yaşanan siyasi kriz ve sa-

vaş, Dünya’yı hiç de beklemediği bir sorunla karşı karşıya getirdi. Ülkelerindeki 

yaşanan savaştan kaçanlar önce komşu ülkelere daha sonra da bu ülkeler üze-

rinden Avrupa’ya mülteci olarak geçmeye başladı. Yaşanan bu kaos ülkelerin 

yeni stratejiler belirlemesine yol açtı. Ülkeler bir yandan gelenlerin barınma, 

beslenme gibi temel problemleriyle uğraşırken diğer yandan gelen mültecilerin 

eğitim, çalışma, sosyal yaşam gibi ülkeye uyumunda önemli yere sahip konu-

larla ilgilenmeye başladılar. 

Dünya Bankasının ‘Kayıp Halka’ olarak OECD’nin ‘Tutkal’ olarak tanımla-

dığı Sosyal Sermaye giderek artan bir şekilde Mültecilerin ülkeye uyumunda 

önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Ülkelerin bu göç şokunu atlatabil-

mesi, gelişmesi için gerekli olanın fiziki sermayenin tek ve yeterli olmadığı İnsan 

sermayesi ve sosyal sermayenin de ülkelerin gelişmesi ve mültecilerin uyumu 

için olmazsa olmaz faktörler olduğu söylenebilir. 

Bu araştırmanın amacı Arap Baharı sonrası ülkelerinde çıkan savaştan 

dolayı Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ‘Kayıp Nesil’ olmaması için Suriyelilerin 

sosyal sermaye düzeyini ve ağ yapısını incelemektir. Bu kapsamda Suriyelilerin 

Türkiye’ nasıl geldikleri, buna nasıl karar verdiklerini, göç ağlarının ve sonra-

sında yaşanan değişimlere, ülkeye uyumuna ilişkin sürecin anlaşılması amaç-

lanmıştır.  
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3. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeline, çalışma grubuna. 

veri toplama sürecine, veri toplama aracına ve veri analizine ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma betimsel tarama modelinde ve nedensel karşılaştırmalı mo-

delde yapılmış nicel bir araştırmadır. Tarama modelleri bir olay ya da durumu 

doğal haliyle olduğu gibi inceleyen araştırma modellerdir (Erçetin ve Açıkalın, 

2020; Karasar, 2014). Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal sermaye ve 

sosyal ağ düzeylerinin kişisel (demografik) değişkenlere göre anlamlı bir farklı-

lık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde ise nedensel karşılaştırmalı mo-

delden yararlanılmıştır. Nedensel karşılaştırmalı model; katılımcılar arasındaki 

farklılıkların belli değişkenlere göre bir müdahale olmaksızın neden-sonuç bağ-

lamı içinde incelenmesidir (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2014). 

 

3.2.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Yeni-

mahalle, Çankaya, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Sincan, Mamak ve Pursaklar 

ilçelerinde yetişkin eğitimine katılan geçici koruma altındaki Suriyeliler oluştur-

maktadır.  

Bu evrenin örneklemini belirlemede “tabakalı örnekleme” yöntemi kulla-

nılmıştır. Bu yöntem, popülasyonu önce bazı özelliklerini temel alarak alt taba-

kalara böler ve daha sonra her bir tabakadan bir basit rastgele örnekleme yön-

temi kullanarak örnekleme elde edilir(Lohr,2009). Bu durumda yöntemin adı 

‘Tabakalı Rastgele Örnekleme’ olarak değişir. Elde edilen basit rastgele örnek-

lemeler birleştirilerek örnekleme son halini alır(Potas ve Akçil Ok, 2020).  

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal 

Ağ Düzeylerinin “Yaşa” Göre Karşılaştırılması 

Geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ düzey-

lerinin “yaşa” göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Geçici koruma altındaki suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal 

ağ düzeylerinin “yaşa” göre karşılaştırılmasına ilişkin tek faktörlü anova testi 

sonuçları  

Değişken Düzey N   Ss F P 

An-

lamlı 

Fark 

 Etki Büyük-

lüğü 

(η2)  

Güven 

18-25 yaş (A) 58 3.21 .56 1.825 .14 -  

26-35 yaş (B) 106 3.13 .60     

36-45 yaş (C) 105 3.24 .61     

46-55 yaş (D) 56 3.22 .63         

Değerler ve 

Normlar 

18-25 yaş (A) 58 2.95 .63 2.889 .04* B<D .026 

26-35 yaş (B) 106 2.90 .62     

36-45 yaş (C) 105 2.96 .56     

46-55 yaş (D) 56 3.18 .57         

Sosyal Ağ-

lar 

18-25 yaş (A) 58 3.19 .50 .781 .51 -  

26-35 yaş (B) 106 3.20 .58     

36-45 yaş (C) 105 3.26 .49     

46-55 yaş (D) 56 3.31 .50         

SSSAÖ-

Tüm 

18-25 yaş (A) 58 3.15 .43 2.033 .11 -  

26-35 yaş (B) 106 3.11 .49     

36-45 yaş (C) 105 3.19 .44     

46-55 yaş (D) 56 3.30 .48         

*p< .05 
 Tablo 1’de görüldüğü gibi geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal 

sermaye ve sosyal ağ düzeyleri “yaşa” göre güven boyutunda [F(3-324)=1,1825; 

p> .05], sosyal ağ boyutunda [F(3-324)=.781; p> .05] ve ölçeğin tamamında 

[F(3-324)=2.033; p> .05] anlamlı bir farklılık göstermemekteyken; değerler ve 

normlar boyutunda anlamlı bir farklılığın [F(3-324)=2.889; p< .05] olduğu gö-

rülmektedir. Yaşa göre değerler ve normlar boyutunda ortaya çıkan farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. 

Bonferroni düzeltmesi ile ortaya çıkan p değeri. 0083 olarak hesaplanmıştır. 

Böylece gruplar arasındaki farklar p=.0083 değerine göre analiz edilmiştir. 

Buna göre değerler ve normlar boyutunda belirlenmiş olan anlamlı farkın 26-

35 yaş arasındaki katılımcılarla 46-55 yaş arasındaki katılımcılar arasında ol-

duğu tespit edilmiştir. Ortalama değerler bakımından ise 46-55 yaş aralığındaki 
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katılımcıların ortalaması  = 3.18; 26-35 yaş aralığındaki katılımcıların ortala-

ması  = 2.90 olarak bulgulanmıştır. Ayrıca değerler ve normlar boyutunda or-

taya çıkan anlamlı farkın etki büyüklüğü istatistiği eta-kare (η2) değeri hesap-

lanmış ve etki büyüklüğünün ( η2 =.026) düşük / küçük düzeyde (Green ve Sal-

kin, 2005) olduğu görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların değerler ve normlar 

boyutundaki değişikliklerin yaklaşık %3’ü yaş değişkeni tarafından açıklanmak-

tadır. 

Geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ düzey-

leri “yaşa” göre güven boyutunda, sosyal ağ boyutunda ve ölçeğin tamamında 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni ile Sosyal sermaye 

alt boyutları arasındaki korelasyona bakıldığında istatistiki olarak anlamlı bir 

ilişki olduğu, yaş arttıkça komşuluk ilişkilerinin artması, kişilerin gönüllü kuru-

luşlarda daha fazla rol üstlenmeleri, daha fazla güvenilir insan ve güvenilir çevre 

aramaları görülmektedir. 

4.2.Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal Ağ 

Düzeylerinin “Çocukların Öğrenim Gördükleri Okul Düzeyine” Göre Karşılaştı-

rılması 

Geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ düzey-

lerinin “çocukların öğrenim gördükleri okul düzeyine” göre karşılaştırılmasına 

ilişkin Kruskal-Wallis H testi analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Geçici koruma altındaki suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal 

ağ düzeylerinin “çocukların öğrenim gördükleri okul düzeyine” göre karşılaştı-

rılmasına ilişkin kruskal-wallis h testi sonuçları 

Değişken-
ler 

Düzey N 
Sıra 
Ort. 

sd χ2 p 
Farkın 
Kay-
nağı 

Etki Bü-
yüklüğü 

Güven 

İlkokul (A) 106 143.45 3 6.902 .08 - - 

Ortaokul (B) 123 171.12      

Lise (C) 82 173.93      

Üniversite (D) 14 175.61       

Değerler 
ve Norm-
lar 

İlkokul (A) 106 163.58 3 .499 .91 - - 

Ortaokul (B) 123 164.85      

Lise (C) 82 162.32      

Üniversite (D) 14 146.36      

Sosyal Ağ-
lar 

İlkokul (A) 106 135.11 3 16.764 .00* A<C .28 

Ortaokul (B) 123 167.35      
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Lise (C) 82 189.99      

Üniversite (D) 14 177.79        

SSSAÖ-
Tüm 

İlkokul (A) 25 138.89 3 10.920 .01* A<B .16 

Ortaokul (B) 150 170.86    A<C .21 

Lise (C) 139 170.74      

Üniversite (D) 11 172.64           

*p< .05 

Tablo 2’ye göre geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve 

sosyal ağ düzeylerinin “çocukların öğrenim gördükleri okul düzeyine” göre gü-

ven boyutunda [x2 = 6.902, sd =3, p > .05], değerler ve normlar boyutunda [x2 = 

.499, sd = 3, p > .05] anlamlı bir farklılık yokken; sosyal ağlar boyutunda [x2 = 

16.764, sd = 3, p < .05] ve ölçeğin tamamında [x2 = 10.920, sd = 3, p < .05] anlamlı 

bir farklılığın olduğu saptanmıştır. Çocukların öğrenim gördükleri okul düze-

yine göre sosyal ağlar boyutunda ve ölçeğin tamamında ortaya çıkan farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu saptamak amacıyla Bonferroni düzeltmesi ya-

pılmıştır. Bonferroni düzeltmesi ile ortaya çıkan p değeri. 0083 olarak hesap-

lanmıştır. 

Böylece gruplar arasındaki farklar p=.0083 değerine göre analiz edilmiş-

tir. Buna göre sosyal ağlar boyutunda ortaya çıkan anlamlı farkın ilkokulda ço-

cuğu olan katılımcılara ile lisede çocuğu olan katılımcılar arasında; ölçeğin ta-

mamında ise ilkokulda çocuğu olan katılımcılar ile ortaokulda çocuğu olan katı-

lımcılar arasında ve ilkokulda çocuğu olan katılımcılar ile lisede çocuğu olan ka-

tılımcılar arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamlı fark, sosyal ağlar boyu-

tunda sıra ortalaması bakımından lisede çocuğu olanların lehine; ölçeğin tama-

mında ortaokulda çocuğu olanlar ile lisede çocuğu olanların lehine olduğu gö-

rülmektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan anlamlı farkın etki büyüklüğü istatis-

tiği de hesaplanmıştır. Buna göre sosyal ağlar boyutunda hesaplanan etki bü-

yüklüğü. 28; ölçeğin tamamında ise .16 ve .21 olup tüm etki büyüklükleri değer-

lerinin düşük / küçük düzeyde (Cohen, 1988) olduğu görülmektedir.  

Bu bulgulara benzer olarak Şahin (2011) tarafından yapılan araştırma so-

nucundan elde edilen bulgularda ilköğretim okullarında sosyal sermaye düze-

yinin ortaöğretim okullarından daha iyi olduğu belirtilmiştir. Bu durumun ge-

rekçesi olarak ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği tarzının hâkim olması-

nın sosyal ilişkilerin oluşturduğu ortak kültürün bir göstergesi olarak düşünü-

lebileceği, normlar ve değerler ile iletişim ve paylaşılan ağların bu ortak yaşa-

mın yoğunluğuyla ilgili olacağı vurgulanmıştır. 
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4.3. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal Ağ 

Düzeylerinin “Aylık Gelire” Göre Karşılaştırılması 

Geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ düzey-

lerinin “aylık gelire” göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal 

Ağ Düzeylerinin “Aylık Gelire” Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Faktörlü 

ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Düzey N   Ss F p 

An-

lamlı 

Fark 

 Etki Bü-

yüklüğü 

(η2)  

Güven 

0-1000 TL (A) 82 3.24 .66 2.928 .04* B<C .018 

1001-2000 TL (B) 128 3.13 .68     

2001-3000 TL (C) 115 3.31 .46     

Değerler 

ve Norm-

lar 

0-1000 TL (A) 82 3.01 .63 1.069 .34   

1001-2000 TL (B) 128 2.91 .60     

2001-3000 TL (C) 115 3.03 .57     

Sosyal Ağ-

lar 

0-1000 TL (A) 82 3.17 .54 1.132 .32   

1001-2000 TL (B) 128 3.24 .57     

2001-3000 TL (C) 115 3.28 .45     

SSSAÖ-

Tüm 

0-1000 TL (A) 82 3.16 .50 1.565 .21   

1001-2000 TL (B) 128 3.13 .52     

2001-3000 TL (C) 115 3.24 .41     

*p< .05 
 Tablo 3’te görüldüğü gibi geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal 

sermaye ve sosyal ağ düzeyleri “aylık gelire” göre değerler ve normlar boyu-

tunda [F(2-324)=2.928; p>.05], sosyal ağ boyutunda [F(2-324)=1.132; p> .05], 

ölçeğin tamamında F(2-324)=1.565; p>.05]anlamlı bir farklılık göstermemek-

teyken; güven boyutunda anlamlı bir farklılığın [F(2-324)=2.928; p< .05] olduğu 

görülmektedir. Aylık gelire göre güven boyutunda ortaya çıkan farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu saptamak amacıyla Bonferroni düzeltmesi yapılmış-

tır. Bonferroni düzeltmesi ile ortaya çıkan p değeri .016 olarak hesaplanmıştır. 

Böylece gruplar arasındaki farklar p=.016 değerine göre analiz edilmiştir. Buna 

göre değerler ve normlar boyutunda belirlenmiş olan anlamlı farkın aylık geliri 
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1001-2000 TL rasında olan katılımcılarla 2001-3000 TL arasında olan katılım-

cılar arasında olduğu saptanmıştır. Ortalama değerler bakımından ise aylık ge-

liri 1001-2000 TL arasında olan katılımcıların ortalaması  = 3.13; aylık geliri 

2001-3000 TL arasında olan katılımcıların ortalaması = 3.31 olarak bulgulan-

mıştır. Bunun yanı sıra güven boyutunda ortaya çıkan anlamlı farkın etki büyük-

lüğü istatistiği eta-kare (η2) değeri hesaplanmış ve etki büyüklüğünün ( η2 

=.018) düşük / küçük düzeyde (Green ve Salkin, 2005) olduğu görülmüştür.  

Dolayısıyla katılımcıların güven boyutundaki değişikliklerin yaklaşık 

%2’si aylık gelir değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Bunun yanında bireyle-

rin aylık gelirleri ile eğitim düzeyleri ve çocuklarını üst kademe eğitim almaları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Akbaslı ve Mavi(2019)’nin yap-

tığı çalışmada benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Çalışmada Geçici koruma altın-

daki Suriyeli öğrencilerin en belirgin sorunlarının ekonomik sorunlarla ilişkili 

olduğu belirtilmiş ve katılımcıların neredeyse yarısı okuldan ayrılmayı ve çalış-

mayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Gelirlerinin artmasıyla daha fazla güveni-

lir çevrelerde yaşama istekleri olduğu söylenebilir. 

4.4. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal Ağ 

Düzeylerinin “Öğrenim Durumlarına” Göre Karşılaştırılması 

 Geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ dü-

zeylerinin “öğrenim durumlarına” göre karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal-Wal-

lis H testi analiz sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal 

Ağ Düzeylerinin “Öğrenim Durumuna” Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal-

Wallis H Testi Sonuçları 

Değişken-

ler 
Düzey N 

Sıra 

Ort. 
sd χ2 p 

Farkın 

Kay-

nağı 

Etki Bü-

yüklüğü 

Güven 

İlkokul  133 162.29 3 1.409 .70 - - 

Ortaokul  105 170.76      

Lise  70 154.99      

Üniversite  17 153.62       

Değerler 

ve Norm-

lar 

İlkokul  133 172.78 3 3.891 .27 - - 

Ortaokul  105 158.35      

Lise  70 159.32      

Üniversite  17 130.32      
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Sosyal Ağ-

lar 

İlkokul  133 170.31 3 1.704 .63 - - 

Ortaokul  105 161.52      

Lise  70 153.33      

Üniversite  17 151.61        

SSSAÖ-

Tüm 

İlkokul  133 168.39 3 1.578 .66 - - 

Ortaokul  105 164.23      

Lise  70 155.44      

Üniversite  17 144.38           

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal 

sermaye ve sosyal ağ düzeyleri “öğrenim durumlarına” göre güven boyutunda 

[x2 = 1.409, sd =3, p > .05], değerler ve normlar boyutunda [x2 = 3.891, sd = 3, p 

> .05], sosyal ağlar boyutunda [x2 = 1.704, sd = 3, p > .05] ve ölçeğin tamamında 

[x2 = 1.578, sd = 3, p > .05] anlamlı bir farklılık göstermektedir. Geçici koruma 

altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ düzeyleri “öğrenim durum-

larına” göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Dolayısıyla katılımcıların öğre-

nim durumları, sosyal sermaye ve sosyal ağ düzeyleri üzerinde etkili olduğu an-

laşılmaktadır. Kişilerin öğrenim düzeyleri yükseldikçe sosyal sermaye düzeyleri 

de yükselmektedir. Bu nedenle eğitim ve eğitim organizasyonlarının en önemli 

unsurları olan öğretmenlerin sosyal sermaye düzeylerinin yüksek olması gerek-

mektedir çünkü öğretmenler sosyal değerlerin ve kuralların yeni nesillere akta-

rılmasından, ayrıca güçlü ve sağlıklı bir sosyal ilişkiler ağı kurulmasından so-

rumludur. Bu değerlerin verilmesini takiben öğrencilere istenen davranışları 

öğretir ve öğrenilmiş davranışları pekiştirir. Öğretmenler bu görevleri yerine 

getirerek toplumda sosyal uyum sağlama mayası görevi yaparlar(Çelik & Nama-

lır,2016,336).  

 

4.5. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ’in Sosyal Sermaye ve Sosyal 

Ağ Düzeylerinin “Türkçeyi Konuşma Yeterliğine” Göre Karşılaştırılması 

Geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve sosyal ağ düzey-

lerinin “Türkçeyi konuşma yeterliğine” göre karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız 

örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’in Sosyal Sermaye ve Sosyal 

Ağ Düzeylerinin “Türkçeyi Konuşma Yeterliğine” Göre Karşılaştırılmasına İliş-

kin Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 
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Değişken Kategori N   Ss sd t p 

Cohen's d 

Etki Bü-

yüklüğü 

Güven 

Az düzeyde Türkçe 

konuşabilenler 
191 3.24 .61 323 .602 .54  

Orta düzeyde 

Türkçe konuşabi-

lenler 

134 3.20 .59     

Değerler ve 

Normlar 

Az düzeyde Türkçe 

konuşabilenler 
191 2.98 .60 323 .596 .57   

Orta düzeyde 

Türkçe konuşabi-

lenler 

134 2.95 .62         

Sosyal Ağlar 

Az düzeyde Türkçe 

konuşabilenler 
191 3.15 .51 323 .899 .02* .28 

Orta düzeyde 

Türkçe konuşabi-

lenler 

134 3.66 .54         

SSSAÖ-Tüm 

Az düzeyde Türkçe 

konuşabilenler 
191 3.12 .46 323 .878 .04* .22 

Orta düzeyde 

Türkçe konuşabi-

lenler 

134 3.79 .48         

*p< .05 

 Tablo 5’de görüldüğü gibi geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal 

sermaye ve sosyal ağ düzeyleri “Türkçeyi konuşma yeterliğe” göre güven boyu-

tunda [t(323)=.602; p> .05], değerler ve normlar boyutunda [t(323)=.596; p> 

.05] boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemekteyken; sosyal ağlar boyu-

tunda [t(323)=.899; p< .05] ve ölçeğin tamamında [t(323)=.878; p< .05] anlamlı 

bir farklılığın olduğu bulgulanmıştır. Sosyal ağlar boyutunda ve ölçeğin tama-

mında orta düzeyde Türkçe konuşan katılımcıların ortalaması, az düzeyde 

Türkçe konuşan katılımcıların ortalamasından daha yüksektir. Buna göre Türk-

çeyi konuşma yeterliğinin, geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye 

ve sosyal ağ düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Cohen’s d etki büyük-

lüğü sosyal ağlar boyutunda .28; ölçeğin tamamında ise .22 olarak hesaplanmış-
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tır. Sosyal ağlar boyutunda ve ölçeğin tamamında ortaya çıkan etki büyüklüğü-

nün .20 ve .50 arasında olması düşük düzeyde etkiye işaret etmektedir (Green 

ve Salkin, 2005). Dolayısıyla katılımcıların sosyal ağlar boyutundaki değişiklik-

lerinin %28’inin, ölçeğin tamamındaki değişikliklerinin ise %22’sinin Türkçeyi 

konuşma yeterliğe tarafından açıklandığı ifade edilebilir. Buna göre Türkçeyi 

konuşma yeterliğinin, geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sosyal sermaye ve 

sosyal ağ düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçları genel olarak değerlendirirsek Tür-

kiye’nin uyguladığı açık kapı politikasıyla yaklaşık 3,600 bin Suriyelinin geçici 

koruma altına alınmasıyla süregelen tartışmaların en başında Suriyelilerin Türk 

toplumu ile bütünleşmesi ve Türkiye'de eğitimi konusunda devam ettiği bir yad-

sınamaz. Kişinin ülkesinden ayrıldıktan sonra gittiği ülkede yaşamını en baştan 

yaratması beklenmektedir (Ager ve Strang 2008; Garkisch vd. 2017). Özellikle 

savaş gibi yıkıcı sonuçları olan bir zorlayıcı nedenle, bütün varlığını bırakan Su-

riyeliler için hayatlarını yeniden inşa etmek çok kolay olmamaktadır. Bundan 

dolayı göç sonrasında ortaya çıkan barınma, iş bulma, eğitime ve sağlığa erişim 

gibi diğer tüm ihtiyaçlarını hangi ağlarını ve bu ağları nasıl kullanarak gerçek-

leştirdikleri Suriyeli sosyal sermayesi hakkında fikir vermektedir (Yaman 

2016:110). Çünkü göçmenler veya sığınmacılar için yeni dahil oldukları top-

lumda her bilgi değerlidir ve bu bilgiler çok sayıda girişim, yanılma ve masraf 

sonucu elde edilebilmektedir (Abadan-Unat 2002; Castles vd. 2014; Massey vd. 

1999). 

Bu nedenlerle göçmenlerin ev sahibi toplumun sosyolojik, psikolojik, po-

litik normlarınnın göçmenlerin tutum ve davranışlarında göstermesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Bu sadece bir kısmını anaokuluna veya bir kısmını yük-

seköğretime kaydetmeyi değil, aynı zamanda ev sahibi toplumun yardımıyla ak-

tif olarak bu eğitim programlarına katılmayı gerektirir. İli (2018), çalışmasında 

bir milyondan fazla zorunlu eğitim çağındaki Suriyeli nüfusunun eğitimi dikkate 

alındığında Türkiye için uzun vadeli bir planlamanın hayati derecede önem ta-

şıdığını ifade etmektedir. Kalıcı ve etkili bir çözüm için devlet okullarının Suri-

yeli çocukların uzun vadede Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştırması adına 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Çoğunlukla aldıkları eğitimden göçmenlerin ev sahibi toplumda işlev gör-

mesi için gerekli becerileri kazanmalarını sağlaması beklenir. Bu da sadece 
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doğru eğitim politikaları geliştirmeye değil, aynı zamanda bu politikaların uy-

gulanmasına ve izlenmesine de bağlıdır. Bu politikalar, tüm göçmenleri eğitim 

almak, iş bulmak, ev sahibi ülkenin vatandaşlığına katılmak ve çeşitli fikir ve de-

ğerleri takdir edecek şekilde hazırlamak için geliştirilmelidir (Kapusu-

zoglu&Durnalı,2018,86).  

Ülkemize gelen geçici koruma altına alınan Suriyelilerin sosyal sermaye 

stoğunu kullanması ‘Dayanışmacı (bonding) sosyal sermaye’ üzerinden yürü-

tülse de sahip oldukları olanakların sınırlılığı da Suriyelilerin sosyo-ekonomik 

düzeylerin düşük seyretmesine sebep olmaktadır. Türkiye’de yaşayan geçici ko-

ruma altına alınan Suriyelilerin içe kapanık iletişim ağları dışında, farklı bilgi 

kanallarına ulaşmalarının önündeki en büyük engelin Türkçe yetersizlikleri ol-

duğu söylenebilir. Bu engel de ekonomik ve sosyal sermayelerini arttıramama-

larına neden olmaktadır. Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin Türkçe yeter-

sizlikleri aynı zamanda dayanışmacı ağ ile homojenleşen ağlarının dışına çıka-

bilmelerini, içinde yaşadıkları toplumla kucaklaşmasını sağlayacak ‘Maya’nın 

önündeki engel olan ‘Aracı (bridging) sosyal sermaye’ ve ‘Bağlantı kuran (lin-

king) sosyal sermaye’ kullanımını da güçleştirecektir. Bu nedenle Suriyelilerin 

sahip olduğu sosyal ağları kendi içinde sıkışıp kalmasına, içe kapanmasına izin 

verilmemelidir. Eğitime her yaş grubunda devam edilmeli ve gelen her göçmene 

mutlak suretle yoğunlaştırılmış dil eğitimi verilmelidir. Ağlarını özelikle yetişi-

kin eğitim yoluyla çeşitlendirecek çalışmalara hız verilmelidir. Yetişkin eğitim 

içeriklerinde Türkçe’nin zorunlu olması uyumun hızını artırabilir. Her göçme-

nin mutlaka bu eğitime katılması sağlanmalıdır. Böylece arzu edilen ‘Maya’ elde 

edilmiş olabilir.  

Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin Türk toplumuna uyumunu sağ-

lamada kişilerin inaçlarının da eğitim kadar önemli bir yapı taşı olduğu söyle-

nebilir. Din, insan yaşamını düzenleyen en önemli kural koyuculardan biridir. 

Bu sayede insan faaliyetleri belirli normlara göre şekillenmekte, insanlar benzer 

davranış kalıplarıyla birbirlerine yakınlaşmaktadır. Bireyler ve sığınmacılar 

arasında karşılıklı saygıyı ve sosyal ilişkiler ağını güçlendirme onların Tür-

kiye’ye uyumunu güçlendirecektir(Açıkalın,2020). Farklı dil, kültür ve yaşam 

tarzı olan insanlar, dâhil oldukları topluma uyumu için sosyo-kültürel olarak 

desteklenmelidir. Ancak Göçmen sayısının4 milyona yaklaşması ve kurumlar 

arasında koordinasyon eksikliği olması çalışmaların hızını düşürmektedir (Er-

cetin, vd. 2018).  

Sonuç olarak, tarih boyunca göçe ilişkin farklı yaklaşımlar ve politikalar 

izlenmiştir. Göçmenlerin ekonomik yaşama katılmalarını, istihdam ve üretime 
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katılarak ekonomiye katkıda bulunmalarını, ülke içindeki yasal hak, görev ve 

sorumlulukları hakkında farkındalık yaratmalarını sağlayacak eğitim program-

ları geliştirilmelidir. Toplumdaki olumsuz algıları olumlu olanlara dönüştürmek 

için ev sahibi ve konuk toplumları daha da yakınlaştıran programlara özel önem 

verilmelidir. Bu bağlamda, belirlenen makro ölçekli politikalar özellikle yerel 

yönetimler aracılığıyla uygulamaya konulabilir. 

Merkezi-yerel yönetim tarafından düzenlenen faaliyetlerde göçmen bi-

reylerin ve yerel toplumun bir araya gelmesini sağlamak, aralarındaki benzer-

likleri keşfetmeyi sağlar ve birçok alanda işbirliği kurulmasını destekler. Kamu 

ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği sosyal sorumluluk projeleri ile farklı 

gruplara mensup kişilerin ortak bir amaç etrafında bir araya gelmeleri sağlana-

caktır. Böylece “tutkal” işe yaramış olacaktır. 
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Öz  

Bu araştırmada öğretimsel liderlik alanı kapsamında yapılmış akademik çalışma-

ların nitel araştırma deseni dahilinde inceleme ve analizlerle sunulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkan-

lığı içeriklerine ait kayıtlarda yer alan yüksek lisans tezleri oluşturur. Araştırmada ör-

neklem seçimi yapılmayarak çalışma evrenin tümüne yer verilerek Yüksek Öğretim Ku-

rulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığı’na dahil kayıtta yer alan 51 yüksek li-

sans tezi dahilinde düzenlenmiştir. Belge analizi ile daha önce yapılan çalışmalar detaylı 

bir biçimde ele alınarak konu ile ilgili lisansüstü tezler üzerine çalışılmıştır. Araştırma 

sonuçları 2012-2021 seneleri arasında incelenen yüksek lisans tezlerin, öğretimsel li-

derlik alanında dokuz tane tez ile 2015 senesinde en çok çalışma yapılan sene olduğu 

görülmüştür. Ülkemizde bulunan üniversitelerin 32 tanesinin bu konu üzerinde çalışma 

sunduğu görülmüştür. Belirlenen 2012-2021 tarihleri arasında 32 üniversiteden bu ko-

nuyu en fazla ele alan üniversitenin 6 tane çalışma yaptığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel araştırma, liderlik, öğretimsel liderlik. 
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Investigation of Academic Studies on Instructional Leadership in Turkey 

 

Abstract 

In this research it is aimed to present the academic studies within the scope of 

qualitative research of instructional leadership with examination and analysis. The uni-

verse of research was made within the master’s theses in the records of Higher Educa-

tion Documentation and Publication Council Department. Sample selection wasn’t made 

in the research and research included all the 51 post graduate thesis in the records of 

council. With the document analysis, previous studies were handled in detail and post 

graduate theses on the subject were studied. Result of the subject shows that 2015 is 

the year that the most studies were conducted in the field of instructional leadership. It 

has been seen that 32 of universities in our country offer studies in this subject. It is 

detected that Between 2012-2021 years the universities that most dealt with issue out 

of 32 universities conducted 6 studies. 

Keywords: Relational research, leadership, instructional leadership. 

 

GİRİŞ 

Üreten toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci toplulukların örf ve 

adetlerinde, kültürlerinde, yaşam tarzlarında, hayata bakış tarzlarında, yönetim 

şekillerinde ve liderlik algılayışlarında farklılaştırmalar oluşturmuştur. Lider 

artık var olan kuvveti ve yeteneklerini diğerlerine göstermekten çekinmemekte, 

farklılaşmaya ayak uydurarak karşısındakileri kuvvetlendirmeyi, bilinçlendir-

meyi ve güçlü birer lider olarak hayata hazırlamayı istemektedir. Liderlerin kar-

şısındakilerini farklılaşmayla sinerji oluşturabilmek amacıyla yenilikçi bir viz-

yona ve zorlayıcı hedefler oluşturmaya gereksinim duymaktadır. Öğretim ku-

rumlarının hedefleri çoğunluk itibariyle, öğrenciyi eğitimsel anlamda en güzel 

şekilde bilgileri vermek ve önceden hazırlanmış amaçları etkin biçimde ulaşa-

bilmektir (Şahin, 2011). Bu hedefin gerçekleşmesinde öğrenciden öğretmene ve 

öğretmenden müdüre kadar herkeste fazlaca yükümlülük bulunmaktadır. Bu 

kapsamda en ağır yük ise kuruluşun lideri özelliği ile yönetimde söz sahibi olan 

kişidir. Eğitim ve öğretimde gerçekleşmesi gereken aşamaların okul müdürü-

nün etkin şekilde yaptığı liderliği sayesinde başarılı biçimde gerçekleşebileceği 

ve öğretimde kaliteye ulaşılabileceği görülecektir. 

Kavramsal çerçeveye bakıldığı zaman bazı kavramlar önemli olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Bu kavramları anlamak araştırılan konunun anlaşılabilirliği 

açısından önemlidir. Kavramlardan biri liderlik kavramıdır. Liderlik kavramı, li-

derlik özelliğinin çok uzun zamanlardan beri insanoğlunun üstünde dominant 
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bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle de liderlik kelimesi için günümüze kadar 

fazlaca tanım yapıldığı görülmektedir (Öztekin, 1996, s.185). TDK’de lider keli-

mesi, kuvveti, ünü ve toplumsal statüsü nedeniyle, belirli vakit ve haller kapsa-

mında, birlikte içinde yer aldığı topluluk ya da sosyal çevrenin hal, hareket ve 

yapılarını farklılaştırıp yönlendirme kabiliyeti belirten birey şeklinde açıklan-

maktadır (TDK, 2005, s. 1543). Diğer bir kavramlardan olan yönetim kavramları 

ise; ilgili araştırmada yönetim ve liderlik olguları ile yöneten kişi ve lider olgu-

ları farklı hedeflerle farklı ifadeler yaparak tanımlanmaktadır. İşlevsel bakımın-

dan benzer olan bu olgular konularak anlamlar özelliğinden değişiklik göster-

mektedir. Lider ve yönetici kişinin birbirinden değişik olgular olduğu gibi, yö-

netim ve liderlik de birbirlerinden değişik olgulardır. Yönetim ve liderlik arasın-

daki değişiklik şu şekilde tanımlanmaktadır; yönetimin temelinde ussallık, 

prensipler, prosedürler, düzen vb. farklılaşmalar söz konusuyken liderliğin te-

melinde özgünlük, belirsiz durumlarla başa çıkabilme, risk alma, duygu yük-

leme, etkilenme vd. durumlar ön planda; temel anlamda da bireylerin hislerini 

ve fikirlerini belirli amaçlara göre yönlendirebilme becerisi öne çıkmaktadır. Li-

derin, yöneticilik sorumlulukları da bulunmaktadır. Başka bir durum ise liderli-

ğin yeni yönetim anlayışındaki gelişmelere ayak uydurabilmelerindeki, asıl ba-

şarı yöneticilerin aynı vakitte iyi bir lider olmasına bağlıdır (Şahin, 2011, s. 12). 

Diğer bir kavram olan liderliğin hedefi ve önemi ise; bilim insanları, dünyada 

oluşan eşitlik algısı, katılmalı yönetim şekilleri ve iletişim vasıtalarındaki ivmeli 

yenileşmenin, liderliğe olan gereksinimi minimuma indirdiğini savunmaktadır. 

Fakat bireylerin, verdikleri emeğin karşılığını gerektiği zamanlarda kesinlikle 

bir lidere ve işlerin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla liderliğe gereksinim 

hissederler (Zel, 2001, s. 93). Öne çıkan diğer bir kavram ise öğretimsel liderlik 

kavramı ile alakalı birçok tanım bulunmaktadır. Bunlar: 

 

• Öğretimin gerçekleşebilmesi için öğretmen, okul yöneticisi, ebeveynler 

ve öğrencilerin beraber uğraştıkları bir örgüt çerçevesinin yapılmasıdır.  

• Belli hedeflerin varlığı, eğitimin aşaması ve öğrenme teorilerine bağlı 

detaylı bilgi sahibi olunması, riskli durumları üstlenebilmesi, insanlar arası iliş-

kiler yeteneklerinin yeterli olması ve enerjisinin fazla olmasıdır (Altunay, 

2017). 

 

Eğitim yönetimi literatüründe bulunan öğretimsel liderlik kavramı okul 

idarecilerinin, öğretmenlerin öğretme yeteneklerine rol model olan ve öğ-

renme-öğretme aşamasına önem veren bir olgudur. Okul müdürünün 1980’li 
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senelerdeki okul bekçisi imajı günümüzde yerini öğretim liderliği imajına dev-

retmiştir. Öğretim liderliği imajı ayrıca okul müdürlerine etkili lider imajı ka-

zandırmaktadır. Etkin liderler yöneticilerden farklı olarak öğretime diğer işler-

den daha çok önem vermeli, vakitlerinin çoğunu öğretim problemleriyle ilgile-

nerek geçirmeli ve öğretimi geliştirme gibi görevlere daha çok vakit ayırmalıdır 

(Yılmaz ve Kurşun, 2015). Bu açıklamalar dışında araştırmamızın konusuyla il-

gili başka kavramlar öne çıkmaktadır. Bu kavramlardan Öğretimsel Liderlik 

kavramının açıklaması aşağıda sunulmuştur. Kavramların ilki öğretimsel lider-

lerin özellikleridir. Öğretimsel liderin özellikleri iki kısımda incelenebilmekte-

dir: 

 

1.) Danley ve Burch’a göre öğretimsel liderin özelliklerini; bireysel, yöne-

timsel ve kariyer olacak biçimde üç şekilde açıklamaktadır: 

Etkili öğretimsel liderin bireysel nitelik ve yetenekleri: 

 Öğretmen, öğrenci ve bunlar dışındaki çalışanlara gerçek bir alakadarlık 

ve anlayış sağlarlar. 

 Olması gereken bir mizah algısı bulunmaktadır ayrıca dostça hareket 

ederler. 

 Kendisine basitçe yakınlık kurulabilir. 

 Öğretmenlerin düşüncelerine kulak verirler ve öğretmenlerden etkin 

bir şekilde yaralanırlar. 

 Kabul görmeyen ifadelere yer vermezler. 

 Tartışma durumlarını desteklerler ve kabul görürler. 

 Kendi düşüncelerini ve projelerini üst yöneticilerle paylaşırlar. 

 Doğruluk özelliğine sahiptirler. 

 Astları ile ilişkilerinde statü farkı görmezler, onlara dostça yaklaşımda 

bulunurlar. 

 Öğretmenlerle ilgili isteklerinde gerçekçi ve esnektirler. 

 Görev yaptıkları okulları ile onur duyar ve bu durumu belirtirler. (Şahin, 

2011) 

Öğretimsel lidere ait yönetsel özellik ve yetenekler:  

 Öğretmenlerin huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak için ders 

programının düzenlenmesi ile ilgili isteklerini göz önünde bulundurarak ince-

lerler.  

 Öğretmenlerle karşılıklı iletişim kurmak amacıyla görüşmeler düzenler-

ler. 

 Görevleri eşit bölüştürürler. 
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 Öğretmenlerin bilgi sahibi olmalarına özen verirler. 

 Öğretmenleri karar verebilme aşamasına eklerler. 

 Kuralları koyma konusunda uygun ve kesindirler. 

 Olması gereken hedefe ulaşabilmek amacıyla devamlı bilgi alırlar. 

 Çalışanlara ayrım yapmadan eşit biçimde hareket ederler. 

 Sorular, problemler ve tartışmalarla anında ilgi göstererek çözüm bulur-

lar. (Şahin, 2011) 

Öğretimsel liderlere ilişkin kariyer nitelik ve yetenekler: 

 Sosyal durumlar açısından bilgi sahibi kişilerdir, güncelliklerini devam 

ettirirler. 

 Öğretmenleri öğretim teknikleri açısından özgür davranmalarını sağlar-

lar.  

 Sınıfları belirli aralıklarda gezip kontrol altında tutarlar. 

 Öğretmenlere hizmet anlamında eğitim fırsatları sunarlar. 

 Öğretmenlerin kendi kendilerini ilerlemeleri amacıyla destek vererek 

kendi gizli yeteneklerini keşfedebilmelerine ve ifade etmelerine destek olurlar. 

 Yeni düşünceleri denemeye çalışan kişilere destek olurlar. 

 Öğretimle ve öğrencilerle ilgili problemleri bulunan öğretmenlere yar-

dımcı olurlar. 

 Olumlu pekiştireçler gösterir, yapıcı nitelikte düşünceler söylerler. 

 Kuram bilgilerini hayata geçirmeye çalışırlar. 

 Kariyerlerinin ahlaki kurallarına uyarlar. 

 İnsanların inançlarına saygılıdırlar. (Şahin, 2011) 

 

2.) Okul müdürü yönetici olarak değil öğretimsel anlamda lider olarak ku-

rumun hedeflerini hayata geçirmelidir. Öğretimsel anlamda lider olan okul mü-

dürü temel sorumluluklarının bilincinde hareket etmeli, kurumun hedeflerini 

algılamalı, öğretmenleri sınıflarında ziyaret etmeli, onlara danışmanlık vermeli, 

güçlendirmeli, öğretimin devamlılığının olması amacıyla tedbirler oluşturmalı 

ve tedbirleri kontrol edip düzenlemelidir. (Balcı, 2009) 

Öne çıkmakta olan bu kavramlardan ikincisi ise öğretimsel liderlerin dav-

ranışlarıdır. Öğretimsel liderlerin davranışları: 

 Okuldaki bütün eğitimcilerin katılımı sayesinde okulu öğretimi destek-

lemeye ve öğrenci başarısını arttırmaya önem veren bir kurum yapmak 

 Amaçlanan öğrenci eğitimine uygun öğretim stratejilerinin uygulanma-

sına olanak sağlayacak örgüt düzenleri ve program modelleri oluşturmak ve ha-

yata geçirmek 
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 Değişik öğrenci ihtiyaçları ve öğretim tekniklerine çözüm oluşturacak 

özellikte öğretim araç-gereçlerin temin edilmesi 

 Fikir oluşturma ve problemlerle baş edebilme yeteneklerini düzenleşti-

ren, eğitim hayatlarında uygulayan eğitimi desteklemek 

 Öğrenci eğitimini devamlı ve programlı olarak analiz etmek ve sonuca 

bağlamak 

 Başarı nicelliği için değişik ölçme araçlarını kullanmak amacıyla öğret-

menleri desteklemek 

 Müfredat ve öğretimin geliştirilmesi için başarının değerlendirilmesine 

yönelik yapılan araştırmalardan faydalanmak 

 Eğitimle ilgili yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kurumda bu 

teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek 

 Eğitime yardımcı müfredat dışında olan programların öğretim programı 

ile birleşmesini düzenlemek 

 Okul vizyonuyla ve misyonuyla özdeşleşen, devamlı düzenlemeye imkan 

verecek özellikte personel geliştirme programları düzenlemek 

 Hayat boyu öğrenmeyi özendirmek ve bu konu için çalışanlara örnek 

kişi olmak 

 Öğrenci ve çalışan bireylerin kendilerinin özel olduklarını anlamalarına 

imkan yaratacak bir iletişim yapısı düzenlemek  

 Kendileri de dahil olacak şekilde bütün personellerin çalışma perfor-

manslarına yönelik yüksek beklenti kültürü yaratmak 

 Öğrenci ve personellerin başarılı durumlarını anlamak ve ödüller ile on-

ları desteklemek 

 Karar verebilmede olabildiğince farklı bilgi araçlarından faydalanmak 

 Öğrenci ve ailelerinin gereksinimlerine karşılayacak özellikte öğrenci 

hizmet programları düzenlemek ayrıca bunları hayata geçirmek (Şahin, 2011). 

 

1.Problem Durumu  

Eğitimin insanların hayatında çok önemli bir konumda yer aldığı günü-

müzde artık inkâr edilemez bir gerçektir. Eğitim kişisel kazanımlar etrafında, 

içinde bulunulan insanlar için de kazanımlara imkân veren bir malzemedir. Eği-

tim, yirmi birinci yüzyılda kalkınma gayretlerinde ya da daha zengin ve gönençli 

ülke olma amacına ulaşmak umuduyla devam ettirilen, çok önemli bir gereksi-

nim durumunda olmuştur (Gedikoğlu, 2005). Ayrıca çok hızlı bir değişimin ol-
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duğu günümüz de etkin bir okulun ve çalışanlarının ihtiyacı olan bir diğer du-

rum ise okul müdürünün etkin liderlik görevini yapmalarıdır (Bursalıoğlu, 

1994). 

Problem durumuyla ilgili, bugüne kadar öğretimsel davranışlar konu-

suyla ilgili yapılan çalışmalar ele alınıp, bu konu ile ilgili yapılmamış olan araş-

tırmaların belirlenmemiş olması, bir problemdir. 

 

1.1. Araştırmanın Hedefi ve Önemi 

Bu araştırmanın hedefi ülkemizde öğretimsel liderlik konusunda yapılan 

araştırmaları nitel araştırma olarak incelemektir. Bu araştırmada, öğretimsel li-

derlikle ilgili olarak 2012-2021 seneleri arasında yapılan yüksek lisans tezle-

rini; yazıldığı senelere, üniversitelere ve konularına göre sınıflandırarak değer-

lendirmek amaçlanmıştır. 

Bilimsel anlamda yeni yapılan tüm çalışmalar, kendisinden önceki çalış-

malarla ilişkilidir. Literatür değerlendirmeleri araştırmacılara ayrıntılı bilgiler 

veren, onlara geçmiş eğilimleri yansıtan bir rehber rolündedir. Bu çalışmayla 

bilimsel literatürün gelişmesine katkı olunacaktır. Bu araştırma, öğretimsel li-

derlik kapsamında yapılan değişik araştırmaların sonucu edinilen bilgilere ge-

niş perspektif ile incelenmesini ve sonuçların daha iyi olarak anlaşılabilmesi yö-

nünden önem arz etmektedir. 

Problem Cümlesi: 

Türkiye’de öğretimsel liderlik alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin 

konu ve içerik bakımından özellikleri nelerdir? 

Alt Problem: 

Türkiye’de öğretimsel liderlik alanında yapılan yüksek lisans tezlerini 

hangi üniversitelerde yapılmıştır?  

 

2.YÖNTEM 

Bu çalışmanın modelini nitel araştırma deseni oluşturmaktadır. Nitel 

araştırmalar; veri toplama teknikleri olarak gözlem, görüşme ve doküman ana-

lizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, var olan olayların ve olgu-

ların hiçbir müdahale edilmeden kendi doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül 

olarak ortaya çıkarılmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalar ola-

rak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

 Doküman analizi yöntemi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistema-

tik bir şekilde analiz etmek amacıyla tercih edilen bir nitel araştırma yöntemidir 

(Kıral, 2020). 
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2.1.Örneklem  

Bu araştırmanın evreni, 2012 senesinden 2021 senesine kadar Yüksek 

Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığı’na dokümanlarına 

ait, Türkiye’de Öğretimsel Liderlik konusunda yazılmış yüksek lisans tezleri 

meydana getirmiştir. Bu çalışmada örneklem tercihine gidilmeyerek araştırma 

evreninin tümüne ulaşılması amaçlanmıştır. 

 

2.3.Verilerin Toplanması  

Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığı içerik-

lerine ait kayıtlarında yer alan akademik çalışmalar incelenerek veriler toplan-

mıştır. 

 

2.4.Verilerin Analizi 

Araştırma için ilk önce problem saptanmıştır. Saptanan problem çerçeve-

sinde, araştırmanın yapılacağı yıllar belirlenmiştir. Tüm bu özellikleri Yüksek 

Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığı içeriklerine ait ka-

yıtlarında yer alan akademik çalışmalar tespit edilerek bu araştırmaya dahil 

edilmiştir. Araştırmacıların yıllara göre yapmış olduğu çalışmalar ve üniversite 

kapsamında kaç tane araştırma yapıldığı da tablo halinde sunulmuştur. 

  

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında incelemeler ile yapılan verilerin analizi sonu-

cunda bulunan bulgular bulunmaktadır. Bulgulara ait tablolar aşağıda yer al-

maktadır. 

  

Tablo 1. Öğretimsel Liderlik Alanında Yazılan Tezler  

Yıl Araştırmacı İlgili Tezi 

2012 AYSUN EROL Devlet ve devlet olmayan ilköğretim kurumları derslik 

şube rehber öğretmenlerinin öğretimsel liderlik görev-

lerinin kıyaslanması 

2012 PINAR GÜN Anaokulu öğretmenlerinin duygusal zeka yeterlikleri ile 

öğretimsel liderlik davranışları ikilisindeki ilişkinin ir-

delenmesi: Örnek olarak Gaziantep şehri 

2013 MURAT ALTAŞ İlk ve orta seviyeli okul müdürlerinin öğretimsel liderlik 

görevleri: Örnek olarak Beyoğlu İlçesi 
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2013 AHMET GÖÇEN Yapıcı yapıda ilköğretim müfredatının yürütülmesi aşa-

masında ilköğretim kurumu müdürlerinin öğretimsel li-

derlik seviyeleri 

2013 ALİ İHSAN  

YILDIZ 

Kurum yöneticilerinin duygusal beyin yeterlilik düzey-

lerinin iş hayatında hayata geçirebilme seviyeleri ve öğ-

retimsel liderlik hareketleri arasındaki yapının irdelen-

mesi 

2013 DERYA  

ÖZKAYNAK 

İlköğretim okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik hare-

ketleri 

2014 SÜLEYMAN  

GÜNEŞ 

Ortaokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları-

nın okulun akademik başarısına etkisi 

2014 SERKAN  

SOYVURAL 

Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolü 

2014 BİLAL AYGÜN Lise öğretmenlerinin öğretimsel liderlik görevlerindeki 

bilinçlikleri ve öğretimsel liderliği sınırlayıcı belirleyici-

lere ilgilerinin irdelenmesi 

2014 ERHAN BİNGÖL İlk ve ortaokul müdürlerinin öğretimsel liderlik nitelik-

lerinin öğretmenlerin kendini geliştirme seviyesi ve so-

runlarla baş etme yeteneklerine olan katkısı 

2014 HAKAN  

AYTEKİN 

Ortaöğretim kurumu yöneticilerinin öğretmenler tara-

fından algılanan durumsal liderlik şekilleri ile öğretim-

sel liderlik görevleri arasındaki bağlantının irdelenmesi 

örnek olarak ise: Kartal İlçesi 

2014 ERDAL AYGÜN Ortaöğretim okulları müdürlerinin öğretimsel liderlik 

hareketlerini öne çıkarma seviyeleri 

2015 HÜLYA  

BAŞTOKLU 

Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik hareketleri ile 

kuruma oluşan etki arasındaki bağlantının irdelenmesi 

2015 ERDAL GÜZEL Sınıf öğretmenlerinin öğretimsel liderlik görevleri. Ör-

nek olarak: Batman şehri 

2015 ASIM OĞUZ İlkokul yöneticilerinin öğretmen algılayışlarına bağlı 

vizyoner liderlik hareketleri ile öğretimsel liderlik hare-

keti arasındaki bağlantının irdelenmesi Örnek olarak: 

Batman şehri 

2015 ALİ DEMİRHAN İngilizce öğretmenlerinin öğretimsel liderlik rollerinin 

değerlendirilmesi 
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2015 HIZIR ZORLU Ortaokul öğretim müfredatlarının işlenmesinde öğre-

timsel liderlik hareketlerine ilişkin okul müdürü ve öğ-

retmen düşünceleri 

2015 MUSTAFA ÇELİK Ortaokullarda yöneticilik yapan okul müdürlerinin öğ-

retimsel liderlik hareketleri. Örnek olarak: Konya şehri 

2015 ŞEMUN AKMAN Ortaöğretim okulları yöneticilerinin öğretimsel liderlik 

görevlerini yapabilme seviyeleri. Örnek olarak: Kayseri 

şehri 

2015 NECATİ GÜRSES Beden eğitimi dersi öğretmenlerinin öğretimsel liderlik 

hareketlerinin irdelenmesi 

2015 ERTUNÇ AKSAN Okul yöneticilerinin müzik dersi yapılacak olan etkinlik-

lerde yaşanılan problemlerin çözümlenmesi için öğre-

timsel liderlik davranışlarının irdelenmesi. Örnek ola-

rak: İstanbul - Bağcılar 

2016 ÖMER YAŞAR Lise öğretmenlerinin kariyerlerinde iyilik düşüncesi ve 

öğretimsel liderlik hareketleri arasındaki bağlantı 

2016 AYÇA SUCU Öğretmenlerin güdüleri ile okul müdürlerinin öğretim-

sel liderlik tutumları arasındaki bağlantının incelenmesi 

2016 AYŞENUR  

KARAASLAN 

Yükseköğretim kurumlarında öğretimsel liderlik. Örnek 

olarak: Bölüm başkanları etrafında nitel şekilde yapılan 

araştırma 

2016 FUNDA OLUKPI-

NAR ALKAN 

Öğretimsel liderlik açısından okulöncesi yöneticileri 

2016 NURAY  

SARIKAYA 

Ortaöğretim okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tu-

tumları ve öğretmenlerin teşkilat bağımlılığı arasındaki 

bağlantı 

2017 SALİH YILDIZ Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tutumları ve iş 

doyumu niteliklerine bağlı öğretmen düşünceleri. Örnek 

olarak: İstanbul şehri Bayrampaşa ilçesi 

2017 GÜLŞEN SEZER Okul öncesi eğitim kurumu müdürlerinin öğretimsel li-

derlik işleyişlerinde okul öncesi eğitim müfredatı enfor-

masyonunun ehemmiyeti 

2017 TUĞÇE ŞENAY Okul öncesi öğretmenlerinin müdürlerinde anladıkla-

rında öğretimsel liderlik tutum ve teşkilat olarak bağlı-

lıkları ilişkilerindeki bağlantı 
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2017 ALİ  

KARADUMAN 

İlkokul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tutumlarının 

öğretmen düşüncelerine göre incelenmesi 

2017 NEŞE KAYA Öğretmenlerin öğretimsel liderlik tutumlarına bağlantı 

istekleri ve anladıkları 

2018 HASAN ALİ  

ŞİMŞEK 

Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye seviyeleri ve 

kurum yöneticileri için yapılan öğretimsel liderlik anla-

şılanlar arasındaki bağlantı. Örnek olarak: Çanakkale 

şehri 

2018 NECDET DU-

MAN 

Sporcu bireylerde başarı güdüsü ve kendi benlik yöne-

tim şekli bağlantısında koçun sporcu bireyler için yap-

tığı öğretimsel liderlik tutumlarının görevi 

2018 KÖKSAL BURAN Okul yöneticilerinin ders denetleme etkinliklerinin öğ-

retimsel liderlik bağlantısında irdelenmesi 

2018 TUĞBA  

YORULMAZ 

İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik anladıkları ve 

vakit harcamaları arasındaki bağlantı 

2018 NEDA ŞAYAN Devlet olmayan ve örgün eğitim kuruluşlarında görev 

yapmakta olan öğretmenlerin duygusal zekâ yeterlilik 

düzeyleri ile öğretimsel liderlik tutumları arasındaki 

bağlantısı 

2018 EMRAH OLUKÇU Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik görevleri ve öğ-

retmenlerin örgütsel bir hissetme seviyelerinin bağlan-

tısı. Örnek olarak: Çorum şehri 

2018 OSMAN YILMAZ Eğitimde teknoloji entegrasyonu aşamasında eğitim ku-

rumu müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlilik düzey-

lerine için yapılan öğretmen düşünceleri. Örnek olarak: 

İstanbul şehri Başakşehir ilçesi 

2019 HAKAN ORAN İlkokul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tutumları ve 

öğretmenlerin özgünlük seviyeleri arasındaki bağlantı 

2019 MAHMUT  

SEVİNÇ 

İlkokul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları-

nın incelenmesi 

2019 SEÇİL DAŞKIN İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik rolleri 

2019 ABDULLAH  

ÇİLESİZ 

Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik niteliklerine 

göre yapılan ortaokul öğretmenlerinin düşünceleri. Ör-

nek olarak: Samsun şehri 
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2019 AYNUR  

ÖZAKDAĞ 

Devlet olmayan ve devlet ortaokulları kurumlarında gö-

rev yapan öğretmenlerin öğretimsel liderlik tutumları-

nın bir bilen ve bir öğrenen profilinde incelenmesi 

2019 HÜSEYİN ÇAKIR Yaşam boyunca devam eden öğrenme müessese yöneti-

cilerinin öğretimsel liderlik görevleri: Bir karma teknik 

incelemesi 

2020 AYŞE EREN İlkokul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tutumları ile 

etkili kurum arasındaki bağlantı 

2020 AYŞENUR  

TOPALOĞLU 

Özel kurumda öğretmenlik yapan öğretmenlerin okul 

yöneticilerinin öğretimsel liderlik görevlerine bağlantılı 

düşünceleri 

2020 İLYAS DİL Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının 

öğretmen motivasyonuna etkisi 

2020 ERCAN KURT Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tutumları ile sı-

nıf rehber öğretmenlerinin rehberlik etkinlikleri arasın-

daki bağlantı 

2021 RÜSTEM EKER Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik tutumlarının ku-

rum iyiliğine etkisinin öğretmen düşüncelerine göre ir-

delenmesi 

2021 FATMA NACAK 

DENİZ 

Okul müdürlerinin eğitim inançları ve öğretimsel lider-

lik tutumlarının irdelenmesi 

2021 CİHAT AY Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik tutumları ile öğ-

retmenlerin benlikleri arasındaki bağlantı. Örnek ola-

rak: Siirt şehri 

 

Tablo 1 incelendiğinde; 2012 yılında 2 tane tez çalışması, 2013 yılda 4 

tane tez çalışması, 2014 yılında 6 tane tez çalışması, 2015 yılında 9 tane tez ça-

lışması, 2016 yılında 5 tane tez çalışması, 2017 yılında 5 tane tez çalışması, 2018 

yılında 7 tane tez çalışması, 2019 yılında 6 tane tez çalışması, 2020 yılında 4 

tane tez çalışması ve 2021 yılında 3 tane tez çalışması yapılmıştır.  

 

Tablo 2. Öğretimsel liderlik konusunda yazılan tezlerin yazıldıkları üni-

versitelere göre dağılımı. 

Üniversitenin İsmi Yapılan Araştırma Sayısı/Konuyla İl-

gili Toplam Araştırma Sayısı (%) 

Aksaray Üniversitesi 1,96 
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İnönü Üniversitesi 1,96 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1,96 

Okan Üniversitesi 1,96 

İstanbul Aydın Üniversitesi 5,88 

Gaziantep Üniversitesi 5,88 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5,88 

Düzce Üniversitesi 1,96 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1,96 

Gazi Üniversitesi 3,92 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1,96 

Amasya Üniversitesi 1,96 

Trakya Üniversitesi 1,96 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3,92 

Dokuz Eylül Üniversitesi 5,88 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1,96 

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 1,96 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1,96 

Bahçeşehir Üniversitesi 1,96 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 3,92 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 3,92 

Siirt Üniversitesi 1,96 

Maltepe Üniversitesi 3,92 

Harran Üniversitesi 1,96 

Zirve Üniversitesi 11,76 

Fatih Üniversitesi 1,96 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1,96 

Yeditepe Üniversitesi 1,96 

Mevlana Üniversitesi 3,92 

Cumhuriyet Üniversitesi 1,96 

Erciyes Üniversitesi 1,96 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1,96 

 

Tablo 2 incelendiğinde; 1 tane (%1,96) tezin Aksaray Üniversitesi’ne, 1 

tane (%1,96) tezin İnönü Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Okan Üniversitesi’ne, 3 tane (%5,88) tezin 
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İstanbul Aydın Üniversitesi’ne, 3 tane (%5,88) tezin Gaziantep Üniversitesi’ne, 

3 tane (%5,88) tezin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin 

Düzce Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne, 

2 tane (%3,92) tezin Gazi Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Yıldız Teknik 

Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Amasya Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) te-

zin de Trakya Üniversite’ne, 2 tane (%3,92) tezin Van Yüzüncü Yıl Üniversi-

tesi’ne, 3 tane (%5,88) tezin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin İstanbul Cerrahpaşa Üni-

versitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne, 1 tane 

(%1,96) tezin Bahçeşehir Üniversitesi’ne, 2 tane (%3,92) tezin İstanbul Saba-

hattin Zaim Üniversitesi’ne, 2 tane (%3,92) tezin Karamanoğlu Mehmetbey Üni-

versitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Siirt Üniversitesi’ne, 2 tane (%3,92) tezin Mal-

tepe Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Harran Üniversitesi’ne, 6 tane 

(%11,76) tezin Zirve Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin de Fatih Üniver-

site’ne, 1 tane (%1,96) tezin Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) te-

zin Yeditepe Üniversitesi’ne, 2 tane (%3,92) tezin Mevlana Üniversitesi’ne, 1 

tane (%1,96) tezin Cumhuriyet Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin Erciyes 

Üniversitesi’ne, 1 tane (%1,96) tezin de Karadeniz Teknik Üniversite’ne ait ol-

duğu görülmüştür. 

 

4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER  

Öğretimsel liderlik ile ilgili oluşturulan tezlerin genel itibariyle yüksek li-

sans tezlerinden meydana getirdiği gözlemlenmektedir. Tezlerde öğretimsel li-

derlik konusu öğretmen, müdür veya hem öğretmen hem de müdür üzerinden 

ele alındığı görülmektedir. Tezlerde öğretimsel liderlik konusunu genellikle il-

köğretim ve ortaoğretim sınıf düzeyleri tercih edilmiştir. Tezlerde en fazla ter-

cih edilen yöntemin nicel araştırma yöntemi olduğu görülmektedir. Lisansüstü 

eğitim programlarında nicel teknik ve modelleri için en iyi ders içeriklerinin 

programlanması, çalışma uygulayan bireylerin ilk olarak nicel araştırmaları kul-

lanmayı tercih etmektedirler. Araştırmalarda nicel araştırma yöntemi, nitel 

araştırma yöntemi, karma araştırma yöntemi göz ardı edilmektedir. Bu göz ar-

dılığın nedeni, karma ve nitel tekniklerin çok miktarda vakit alan araştırmalar 

olmasıdır. Nicel teknikle yazılan araştırmaların nitel teknikle güçlenmesi lazım 

olduğu görülmektedir. Böylelikle yapılan çalışmalarda genellemelerin ve ilişki-

lendirmelerin dışında, konunun derinlemesine incelenmesine de imkân veril-

miş olacaktır (Baykan, 2021). Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, yüksek 
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lisans tezlerinde konu tercihinde çok fazla tekrarlara başvurulduğu, tezlerin bir-

birlerine benzediği fark edilmektedir. Konu tercihlerinde çok fazla tekrara baş-

vurulduğunu, Akgün Dik (2015), 2005-2014 seneleri arasındaki çalışmaları içe-

ren “Türkiye’de Öğretimsel Liderlik Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İn-

celenmesi” adlı çalışmasında da belirttiği görülmektedir. Konu tercihlerinde çok 

fazla tekrara başvurmanın yanında araştırmaların birbirinin benzeri olduğunu 

da vurguladığı görülmektedir (Akgün Dik, 2015). Yöntem ve konu açısından öz-

gün, öğretimsel liderlik çalışmalarına ihtiyaç vardır. Ülkemizde 1995 senesin-

den itibaren her sene fazlalaşarak ilerleyen, okul müdürlerinin öğretimsel lider-

liği alanında başvurulan nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle oluşturulan araş-

tırmalarda çoğunlukla öğretimsel liderlik belirleyici faktörleri sayesinde öğret-

menlere ait olan bağımsız değişken faktörler bakış açısından ve ayrıca müdür 

ve öğretmen algısına göre incelemelere başvurulmuştur. Yapılan incelemeler 

ile, nicellik açısından anlamlı veya anlamsız bağımlı olmayan değişken faktörle-

rin alt boyutları yönünden değişik verileri açıklayan bulgulara ulaşılmıştır. Bü-

tün bu araştırmaların erişilen bulgularını birleştirebilmek ve kurum müdürleri-

nin öğretimsel liderliği alanına bağlı eskisinden farklı araştırmalara bir yön ve-

rebilmek için bir meta-analize ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca birincil kaynaklara 

dikkat edilmediği, araştırma bulgularının değişikliğini anlamlandırabilmek mo-

deratör değişkenlerin de incelenebilmesi hedeflenmiştir. Yüksek lisans tez ko-

nularını belirli tarihler arasında detaylı olarak inceleyecek olursak; konularının 

benzer olduğu fark edilmektedir. Konu alanının belirli bir sınır oluşturulduğu 

ve bu sınırın hiçbir üniversitenin dışına çıkamadığı görülmektedir. 

YÖK kaynağına göre Türkiye’de toplamda 207 tane üniversite bulunmak-

tadır. İncelenen konuyla ilgili ve belirli tarihler arasında yüksek lisans tezi yazan 

üniversite sayısı ise 32 tanedir. Bu üniversiteler ise Aksaray Üniversitesi, İnönü 

Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Aydın 

Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Düzce Üni-

versitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni-

versitesi, Amasya Üniversitesi, Trakya Üniversite, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üni-

versitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Siirt Üni-

versitesi, Maltepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Zirve Üniversitesi, Fatih 

Üniversite, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Mevlana Üni-

versitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
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Üniversite olduğu görülmektedir. İncelenen konuyla ilgili araştırma yapan üni-

versite sayısının ülkemizdeki tüm üniversite sayısına göre yüzdelik bakımından 

hesaplayacak olursak bu değeri 15,4589372 elde etmiş oluruz bu değer de yak-

laşık olarak %15 gibi bir değerini göstermektedir. 

Araştırmacılara ve Uygulayıcılara Dönük Öneriler:  

 Örnekleme yönteminde diğer modellere göre dominant bir biçimde ba-

sit tesadüfü yöntem kullanılmıştır. Bu alanda da değişik yöntemler kullanılabilir. 

 Örneklem türü olarak öğretmenler üzerine yoğunlaşmak yerine değişik 

örneklem gruplarına yönelik araştırmalar yapılabilir. 

 Tezlerde tercih edilen model, evren-örneklem, veri toplama aracı yön-

temleriyle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi konusunda titizlik gösterilmelidir.  

 Tüm illerde öğretimsel liderlik farkındalığı göstermek, üniversitelerin 

çeşitli daha büyük alanlarda tezler yazması önerilebilir. 

 Kurum müdürlerinin öğretimsel liderliğine bağlı müdürler ve personel-

ler arasındaki anlayış değişikliliği doğru ve düzgün bir kurum teşkilatı için bir 

problem meydana getirebilir. Bu problem teşkilat farklılığının nedenlerinden 

sayılabilir. Bu ihtimal farklılığının minumuma indirgemek amacıyla rollerin ana 

kaynaklarından sayılan yasal etraftaki görev ve sorumluluklar bağlamında öğ-

retmenler bilinçlendirilebilir.  

 Kurum müdürlerinin öğretimsel liderliğe bağlı yönelik bakış açıları bi-

reysellikten ziyade görev yaptıkları öğretmenlerin bakış açılarıyla şekillendiri-

lebilir. 

  Kurum müdürlerinin öğretimsel liderlik görevine bağlı gerek müdürler 

gerekse de öğretmenlerin ifade edebilecekleri ortak faaliyetler uygulanabilir.  

 Planlanan faaliyetlere bağlı düzenli zamanlarda incelenme görüşmeleri 

düzenlenebilir. Öğretimsel liderliğin yapılma miktarının da takip düzeni oluştu-

rulabilir. 
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Abstract 

Lexical approach is an approach which learners study words professionally. Stu-

dents learn the definitions of the words in their contexts and from different dictionaries. 

Learning the definitions of the words professionally means learning how to use them 

correctly in different sentences and dialogues. It also means learning many different 

meanings,  concepts, collocations and phrases correctly and effectively. 

In this study, the definitions of the lexical approach will be given. How this app-

roach can be used effectively will be explained. Sample classroom activities will be sha-

red. Sample worksheets will also be shared. Why it is useful in communicative English 

language teaching education will be highighted. 

Key words: Lexical Approach; Communicative Language Teaching; Sample 

Classroom Activities    

 

İLETİŞİMSEL DİL ÖĞRETİM SINIFLARINDA SÖZCÜKSEL YAKLAŞIMI EN UY-

GUN HALE GETİRME 

 

Özet 

Sözcüksel yaklaşım, öğrencilerin kelimeleri profesyonel olarak çalışarak öğren-

diği bir yaklaşımdır. Öğrenciler kelimelerin anlamlarını içerdiği bölümlerden ve farklı 

sözlüklerden öğrenirler. Kelimelerin anlamlarını profesyonel olarak öğrenmek, kelime-

lerin farklı cümlelerde ve karşılıklı konuşmalarda nasıl kullanılacağını öğrenmektir. Ke-

limeleri profesonel olarak öğrenmek aynı zamanda farklı anlamları, kavramları, öbek-

leri ve tamlamaları doğru ve etkili olarak öğrenmek demektir.      

Bu çalışmada, sözcüksel yaklaşmın açıklamaları verilecektir. Bu yaklaşımın nasıl 

etkili olarak kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek sınıf aktiviteleri paylaşılacaktır. Örnek 
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çalışmalar paylaşılcaktır. Neden İngiliz dili öğretimi eğitiminde yararlı olduğunun üze-

rinde durulacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Sözcüksel Yaklaşım; İletişimsel Dil Öğretimi; Örnek Sınıf Ak-

tiviteleri 

 

1. Introduction: 

Lexical approach is not a new approach in foreign language education, but 

it can be used with the help of modern techniques in our classes.   Students who 

learn English as a foreign language with this approach can have better commu-

nicative competence and better communication skills. They can speak more flu-

ently and more accurately. They can also write better compositions and articles.  

In order to teach more effectively, teachers must have students who at-

tend their classes regularly and who do their homework regularly. Otherwise, 

they cannot achive their goals.  

In this study, sample classroom activities will be shared to use this appro-

ach more effectively. 

 

2. Theoretical Background 

2.1. Definitions Of The Lexical Approach 

  Lexical approach is defined by the Encyclopedia of Personality and Indi-

vidual  Differences as : 

  https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-

319-28099-8_1321-1 

  A research method in which there is systematic collection of all relevant 

words from a language that represent attributes on which individuals differ or 

that represent another set of variables of interest to social scientists, after which 

this collection, which represents a defined domain of variables, is examined in 

terms of its structure or other characteristics. 

  Lexical approach is defined by the Macmillan Dictionary as: 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/the-lexical- 

An approach to language teaching that has vocabulary or lexis as the main 

focus. The lexical approach is based on the idea that an important part of langu-

age acquisition is the ability to understand and produce lexical phrases as chunks. 

Lexical approach is defined on the British Council Teaching English Web-

site as: https://www.teachingenglish.org.uk/article/lexical-approach  
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The lexical approach is a way of analysing and teaching language based on 

the idea that it is made up of lexical units rather than grammatical structures. The 

units are words, chunks formed by collocations, and fixed phrases. 

Example: The phrase 'Rescue attempts are being hampered by bad weather' 

is a chunk of language, and almost a fixed phrase. It is formed by the collocations 

'Rescue' + 'attempt', 'rescue attempt' + 'hampered', 'hampered' + 'by', 'hampered 

by' + 'bad weather'. 

 

2.2. About Lexical Approach  

Richards (2010:132) states that;   https://www.cambridge.org/core/bo-

oks/approaches-and-methods-in-language-teaching/lexical-appro-

ach/9E1673EB4AFFD697944BA2E0E0B34D56# 

“A lexical approach in language teaching refers to one derived from the be-

lief that the building blocks of language learning and communication are not 

grammar, functions, notions, or some other unit of planning and teaching but lexis, 

that is, words and word combinations. Lexical approaches in language teaching 

reflect a belief in the centrality of the lexicon to language structure, second langu-

age learning, and language use, and in particular to multiword lexical units or 

“chunks” that are learned and used as single items. Linguistic theory has also re-

cognized a more central role for vocabulary in linguistic description.” 

From the above paragraph, it is understood that Richard describes lexical 

approach as an approach which is related with words and vocabulary studies in 

language teaching. He also highlights that communication is not related with 

grammar in this approach. 

Lewis (1993: vi) denotes that; 

“The Lexical Approach develops many of the fundamental principals advan-

ced by proponents of Communicative Approaches. The most important difference 

is the increased understanding of the nature of lexis in naturally occuring langu-

age, and its potential contribution to language pedagogy.” 

In Lewis’s explanation, lexical approach is related with communicative 

approaches. Besides, the role and contribution of the nature of lexis in language 

education. 

Favilli  (2020:22) addresses the lexical partnerships as: 

“Extremely interesting is the analogy that Lewis creates between human re-

lationships and lexical partnerships. Each of them is characterised by differentia-

tions, people can have a larger or smaller group of friends, but many or very few 
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acquaintances or unstable relationships, some others may have a very strong bo-

und with their family or sometimes they do not. This aspect may present a link 

with the use we make of words, as just like people and their relationships, some 

words are often found in the same conversational or textual contexts. “ 

As it has been mentioned by Getie (2021; 72) that; 

“Lexical Approach focuses on the concept ‘lexis’ to broaden the traditional 

notion of vocabulary, including under Lewis’s umbrella term both individual 

words and ‘lexical chunks’, i.e., groups of words that are commonly found toget-

her.” 

Getie’s words tell us that the lexical approach works on vocabulary 

knowledge with details.  

Racine (2018:1) pointed out in his research that; 

“One of the fundamental principles distinguishing this approach from more 

conventional language teaching approaches is that grammar plays a subordinate 

role to lexis. Language is not analyzed in terms of sentence level grammatical 

structures and the vocabulary items that are slotted into them (i.e., lexicalized 

grammar). Within a lexical approach, language is considered to comprise prefab-

ricated expressions and phrases, usually referred to as lexical units or chunks 

(grammaticalized lexis).” 

Here, Racine unearths the subordinate role of grammar to lexis in lexical 

approach. It is told that the importance of using words and phrases are taught.  

Ramirez (2012: 237) describes the lexical approach as:  

“The lexical approach identifies lexis as the basis of language and focuses on 

the principle that language consists of grammaticalised lexis. in second language 

acquisition, over the past few years, this approach has generated great interest as 

an alternative to traditional grammar-based teaching methods. From a psycho-

linguistic point of view, the lexical approach consists of the capacity of understan-

ding and producing lexical phrases as non-analysed entities (chunks). A growing 

body of literature concerning spoken fluency is in favour of integrating automati-

city and formulaic language units into classroom practice.” 

In Ramirez’s explanation, the lexical approach is an alternative study to 

traditional grammar teaching methods in the classrooms where foreign langu-

age education is taught.     

  

2.3.  What Is Communicative Language Teaching? 

Spada tells what communicative language teaching is and Spada (2007: 

272) states that; 
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“The answer to this question seems to depend on whom you ask. When I re-

cently asked the question to a group of experienced second and foreign language 

instmctors, the general consensus was that CLT is a meaning-based, learner cen-

tered approach to L2 teaching where fluency is given priority over accuracy and 

the emphasis is on the comprehension and production of messages, not the teac-

hing or correction of language form. When I asked my colleagues the same ques-

tion, they typically responded by saying that CLT is an approach to L2 instmction 

which is primarily meaning-based and includes attention to both fluency and ac-

curacy. The essential difference between the two definitions seems to be the pre-

sence or absence of attention to language form .”  

In Spada’s explanation, communicative language teaching has got diffe-

rent meaning and explanations in different societies. It is a meaning based app-

roach  which helps learners to improve their pronounciation skills. It also helps 

them gain fluency and accuracy while learning a language as a second language. 

Ju (2013: 1579) describes  communicative language teaching as :      

“Communicative Language Teaching (CLT), rooted in the multidiscipline, 

the initiation of communicative approach, which is regarded as a revolution, im-

pinges on the outmoded teaching schema and the newcomers of disciplines, such 

as psycholinguistics and sociolinguistics, is an innovative language teaching app-

roach formed in the late 1960s, when pragmaticism prevailed much more than 

ever in the West, and when the post World-War II world called much more dialo-

gue and communications. CLT has greatly influenced language teaching both the-

oretically and practically. The past half century has witnessed many scholars aro-

und the world discussing, reviewing and improving the approach, with many 

textbooks, syllabus designed based on it. Many teachers and learners came to 

know this theory and benefited from it. It cannot be denied that CLT has made a 

significant contribution to foreign language teaching, though it does consist of 

some shortcomings that are innate in the formulation of the theory or in the app-

lication.” 

In this paragraph, we are told that communicative language teaching met-

hod is not a new method, but it can always be developed as it always influences 

language teaching and learning.    

Vongxay (2013: 14) deliniates communicative language teaching as: 

https://core.ac.uk/download/pdf/70767104.pdf 

The emphasis in communicative language teaching in the processes of com-

munication, rather than mastery of language forms, leads to different roles for le-

arners from those found in a more traditional second language classroom. 
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Communicative language teaching has been mentioned on the following 

paragraph by Richards (2006: 2): https://www.professorjackrichards.com/ 

wp-content/uploads/Richards-Communicative-Language.pdf 

Communicative language teaching can be understood as a set of principles 

about the goals of language teaching, how learners learn a language, the kinds of 

classroom activities that best facilitate learning, and the roles of teachers and le-

arners in the classroom. Let us examine each of these issues in turn. 

It has also been stated by Richards (2006:2-3)  that;  

“Communicative language teaching sets as its goal the teaching of commu-

nicative competence. What does this term mean? Perhaps we can clarify this term 

by first comparing it with the concept of grammatical competence. Grammatical 

competence refers to the knowledge we have of a language that accounts for our 

ability to produce sentences in a language. It refers to knowledge of the building 

blocks of sentences (e.g., parts of speech, tenses, phrases, clauses, sentence pat-

terns) and how sentences are formed.” 

    

3. Method 

3.1.1. Participants      

The participants of this study were university students at the Faculty of 

Letters in the Department of Museum Studies at Dokuz Eylul University in Izmir 

in Turkey and university students at the School of Foreign Languages at Dokuz 

Eylul University in Izmir in Turkey.  

   

 3.1.2. Teaching Procedure 

Sample Classroom Activities 

A- Sharing Photos 

1- Sharing Photos To Teach Pronunciation And Articles 

2- Sharing Photos To Teach Adjectives And Adverbs 

3- Sharing Photos To Teach How To Describe New Places 

4- Sharing Photos To Talk About Stories 

Sample Classroom Activity 1 

Students were asked to answer the following questions: 

What Are These? Talk About These Photos.  You should pay attention to 

your pronounciations while talking about these photos. You should also pay at-

tention to the articles of these words.  

https://www.professorjackrichards.com/wp-content/uploads/Richards-Communicative-Language.pdf
https://www.professorjackrichards.com/wp-content/uploads/Richards-Communicative-Language.pdf
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Sample Classroom Activity 2 

 

Sample Classroom Activity 2 

Students were asked to answer the following questions: 

Please talk about these photos. Which adjectives and adverbs can 

you use while talking about these photos. 
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B- Sharing Videos 

1- Sharing Story Or Book Videos And Asking Questions About The Glos-

sary Of The Video And The Vocabulary Quiz 

2- Sharing Song Videos And Ask Students To Find The Adjectives Or The 

Adverbs In The Lyrics 

3- Sharing Commercial Videos And Ask The Adjectives And The Tenses In 

The Videos 

 

Sample Classroom Activity 3 

Students were asked to watch the following video and to find the adjectives: 

EXPO 2020 İzmir - 4. Sunum Tanıtım Filmi (My İzmir). Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q56Z2mE9T4 

Sample Classroom Activity 4 

Students were asked to find the adjectives and adverbs in the following 

song lyrics:  

What A Wonderful World - Louis Armstrong - with Lyrics. Retrieved from: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-T6aaRV9HY 

 

C- Sharing The Links Of Online Dictionaries  

The following dictionaries and links were suggested to the students who 

attended my classes: 
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Zargan: http://www.zargan.com 

Tureng: https://tureng.com/en/turkish-english 

Tureng: https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce 

Sesli Sözlük: https://www.seslisozluk.net/  

Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/tr/ 

Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictiona-

ries.com/ 

Lexico: https://www.lexico.com/ 

Longman Dictionary Of Contemporary English Online: 

https://www.ldoceonline.com/ 

Dictionary By Meriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/ 

Sample Activity 5 

Students were given worksheets and the following words were written 

on their worksheets: Temple, Archeology, Archeological, Ethnograhy, Ethno-

raphical, Artifact, Remnant, Renovation.   Definitions of these words were gi-

ven from the Cambridge Dictionary and their pronunciations in the UK and in 

the USA were listened from the following Cambridge Dictionary link: 

https://dictionary.cambridge.org/tr/ 

D- Glossary Quiz Questions  

Let students listen to short stories and ask them glossary questions about 

the stories they listened to. 

They gave answers after watching videos of the stories they read.  

 

4. Outcomes Of Using Lexical Approach In ESL Classes 

1- Students learn new words professionally and they use better composi-

tions 

2- Students can learn how to pronounce words effectively 

3- Students can communicate more confidently after learning the new 

words effectively 

4- Students can understand the explanations about different cultures 

5- Problems in Online Classes While Using Lexical Approach During 

The Pandemic Period  

Students did not attend the online classes regulary during the 2020-2021 

Academic Year. They prefered watching the recorded course videos at nights or 

at the weekends. Therefore lexical approach was not applied in most of the clas-

ses.  
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6. Benefits Of Using Lexical Approach In Face to Face or In Online 

Classes 

As the students in my teaching classes attend the online classes and face 

to face classes regularly during the 2021-2022 academic year,  students can le-

arn the definitions of the new words more professionally and they are given fe-

edback regularly. Students also write better paragraphs and better compositi-

ons.  

      

7. Conclusion 

In this study, the definitions of the lexical approach and the communica-

tive language teaching have been given. Sample classroom activities have been 

shared. Outcomes of using lexical approach have been handled. 

Lexical approach has been useful to all ages of students who learn English 

as a foreign language. Anyone who would like to learn English or develop his or 

her foreign language learning skills can use lexical approach.      

It is hoped that this study will help all colleagues to prepare better teac-

hing materials. It is also hoped that it will help colleagues to have joyful course 

meetings.      
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Abstract: 

There are many different kinds of YouTube videos for students who would like 

to learn English. They can help students at all ages to develop their language skills, but 

some of these videos are not useful for Turkish students. Some of these videos are for 

primary school students. Some of them are for high school students. Some of them are 

for university students or for adult learners.  

This study is about the videos which can be used for university students to deve-

lop their language skills. University students can develop their vocabulary knowledge 

and they can also improve their pronunciation skills. They can learn new cultures and 

innovations after watching these videos.  Sample classroom activities will be shared.  

Useful short videos will be shared for Turkish language learners. 

Key words:  YouTube videos; English language education; Vocabulary 

knowledge 

 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE KISA YOUTUBE VİDEOLARINI KULLANMA 

 

Özet 

İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler için birçok farklı YouTube videosu vardır. 

Tüm yaştaki öğrencilere dil becerilerini geliştirmeleri için yardımcı olabilirler. Bu vide-

oların bazıları Türk öğrencileri için yararlı değillerdir. Bu videoların bazıları ilkokul öğ-

rencileri içindir. Bazıları lise öğrencileri içindir. Bazıları üniversite öğrencileri veya ye-

tişkin öğrenenler içindir. 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmek için kullanılabi-

len videolar hakkındadır. Bu videolar sayaesinde üniversite öğrencileri kelime bilgile-

rini geliştirebilirler ve telaffuzlerını iyileştirebilirler. Bu videoları izledikten sonra yeni 

                                                           
* Dokuz Eylul University School Of Foreign Languages, Izmir, Turkey. ozlemygcgl@gmail.com or 
ozlem.yoglu@deu.edu.tr  
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kültürler ve yenilikler öğrenebilirler. Örnek sınıf aktiviteleri paylaşılacaktır. Yabancı dil 

öğrenen Türk öğrenci leri için yararlı olan kısa videolar paylaşılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Youtube videoları; İngiliz dili eğitimi; Kelime bilgisi       

 

1. INTRODUCTION 

During the pandemic period,  students had different kinds of sources such 

as their coursebooks, workbooks and materials which were prepared by the 

instructors at the School Of Foreign Languages at DEU in Izmir in Turkey. Altho-

ugh they had lots of materials, students did not use to attend courses regularly 

due to their technical problems, health problems and financial problems. Using 

YouTube channels and videos was a good advantage for them to repeat the to-

pics they learn.    

During the 2021-2022 Academic 1st Term, attending all the courses at 

Turkish universities is compulsory. Therefore students attend courses regu-

larly. They are given lots of useful materials, but the videos in Youtube can still 

help them in their free time develop their language learning skills. 

 

2. THEORETICAL BACKGROUND 

2.1. About YouTube: 

    According to the Brittanica encyclopedia,  the definition of the term Yo-

uTube is as follows: https://www.britannica.com/topic/YouTube 

YouTube, Web site for sharing videos. It was registered on February 14, 
2005, by Steve Chen, Chad Hurley, and Jawed Karim, three former emplo-
yees of the American e-commerce company PayPal. They had the idea that 
ordinary people would enjoy sharing their “home videos.” The company is 
headquartered in San Bruno, California. Shortly after the site opened on a 
limited (“beta”) basis in May 2005, it was attracting some 30,000 visitors 
per day. By the time YouTube was officially launched on December 15, 
2005, it was serving more than two million video views each day. By Janu-
ary 2006 that number had increased to more than 25 million views. 

The definition of the word ‘YouTube’ on the Cambridge Dictionary is:   

https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/you-

tube 

“The name of a website that allows people to show videos they have made” 
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   The word ‘YouTuber’ is defined on the Cambridge Dictionary as:    

https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingi-

lizce/youtuber 

“A person who often uses the website YouTube, especially someone who 
makes and appears in videos on the website. Sample Sentence: She is a 
well-known YouTuber who helps brides plan their weddings via video tu-
torials.” 

  

2.2. The Usage Of Videos In English Language Education 

     Fu and Yang (2019: 48 ) state that; 

“YouGlish offers several options for encouraging active learning. To facili-
tate articulation, YouGlish offers a syllabic breakdown of a focal term both 
visually and aurally, inviting imitation and pronunciation strategies that 
assign learners with specific actions that they need to undertake to imp-
rove their articulation. Unlike a traditional dictionary, the definitions of 
words are not shown directly to learners.”  

From the above paragraph, it is understood that YouGlish help language 

learners learn the definitions of the words and their pronunciations indepen-

dently. It also encourages active learning.  

It has been mentioned by Fachriyah, Badriyah and Perwitasari (2019:26):  

“Nowadays, technology has important role for modern people. It can be 
used in various aspects of life. There are many various of program and 
application based on internet or web, one of them is YouTube. YouTube is 
online videorepository in which nearly and digital video file can be store-
dand exhibited free of charge. YouTube can be used as mediain teaching 
learning for all steps. We can use it for search some videos as authentic 
material or brainstorming only and we can use it for evaluation.” 

In this paragraph, the role of technology for contemporary life is hand-

led. How Youtube can be used and why we should use it are unearthed.  

Fachriyah, Badriyah and Perwitasari (2019:26) also denote that;   

YouTube can be used as media to explore student’s practice as project in 
group or individually. Media YouTube as learning tool which used to trans-
fer knowledge and practice some skill, in this case speaking and reading 
skill. Media in learning is tool that used to transfer knowledge in teaching 
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learning process. Teaching learning is a process communication between 
student, teacher or lecturer, and materials.   

This paragraph tells us that  YouTube develops speaking and reading 

skills.We also understand that it also develops communication competence 

and communication skills.  

   According to Omar and Razak (2005 : 47); 

“Teachers who know how to operate CALL materials have the choice of 
using ready-made materials or developing his/her own CALL materials. 
Using ready-made materials can be easy in the sense that teachers do not 
have to develop them.However, teachers need to evaluate the effective-
ness of using the software or courseware with their students and risk was-
ting valuable time and money in theprocess if the material is found unsui-
table. Teachers may also have limited controlover the activities designed 
by the material developer, and the level of English language used for the 
instructions may not match their students’ level of English.The advantages 
of developing tailor-made materials are that they can be designed accor-
ding to the target students’ needs and level. In short, these teachers can 
find several interesting alternatives to suit their contexts.” 

After reading Omar’s and Razak’s paragraph, we learn that teachers have 

many advantages of using computer assisted learning materials and they can 

enrich their courses with the help of these materials. These materials can also 

be found on different Youtube channels.      

As it has been mentioned by Hamad, Metwally and Alfaruqu (2019: 191): 

Technology has a significant role in language teaching and learning. In fact, 
technology offers learners many online materials and websites for lear-
ning, as well as search engines and databases which constitute an incre-
dible source of information. Technology motivates students to learn and 
keeps them engaged for long time.   

Sanad (2021: 99) denotes;  

“Since technology plays a significant role in the learners' daily life, it beco-
mes inevitable and promising to incorporate it into the learning process. 
The plethora of modern technology revolution has paved the way for new 
channels of interaction inside and outside EFL classrooms. Using social 
media is among the latest trends. One of the most effective tools is Blogs. 
Using blogs whether audio or video attracts learners in many fields as it is 
an interactive tool that meets the learners' needs and interests. Taking into 
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consideration the revolutionary role of the Internet and its useful applica-
tions, video blogs (vlogs) are being used as an effective educational tool in 
different content areas with different goals.” 

Mardiningrum (2021: 48) states that; 

        “ YouTube as a supplementary tool is almost unavoidable. As a teacher 
in this new normal situation, I need to create instructional videos due to 
the incapability to provide synchronous or offline classes. The idea to ask 
students to create videos and upload them on YouTube was not something 
new. Commonly, this video-sharing platform is used to display videos 
made by the teachers or students and to hold the discussions regarding 
the topic presented in the videos somewhere else, for example, in the pro-
vided learning management system.” 

Mardiningrum tells us that using YouTubevideos is inevitable to enlarge 

the topics which are taught or learnt. They provide limitless sources to the pe-

ople who would like to develop their skills. Videos in YouTube can be prepared 

both by teachers and students. 

Rashtchi and Mazraehno (2019: 82) state that;  

“TED (Technology, Entertainment, and Design) utilizes an alternative form 
of media, including a website and YouTube channel, to broadcast its con-
ference and spread ideas. TED talks are short speeches by speakers who 
belong to different social groups and communities who intend to share 
their pioneering experiences to motivate listeners and enhance their 
knowledge. Due to the exciting and groundbreaking topics of TED talks, 
they can be an excellent source for improving EFL/ESL learners’ listening 
skills.” 

Students who learn English as a second language and students who learn 

English as a foreign language can find many different kinds of sources to deve-

lop their language skills. 

 Utami, Oktaviani and Emaliana  (2021:158)  

Based on on the data findings and discussion above, the researchers can 
conlude that there are some advantages or the benefits when using video 
as medium in learning and teaching English subject. The benefits that ob-
tained by students is students’ motivation increase when learning by using 
video, because the students have opinion that video is entertaining. The 
learning activity become not boring when they use video as their medium 
also categorized as one of the benefits using video. Therefore, students 
want to learn more about English. The other benefit is the video give more 
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knowledge about pronunciation for the students. By using video in lear-
ning activity, students could know how to pronounce the word correctly.  

3-  THE AIM OF THIS STUDY 

The aim of this study was to find out the useful Youtube channels and vi-

deos according to the age groups and requirements of my own teaching classes. 

 

4- OBJECTIVES OF THIS STUDY       

Objectives of this study were as follows: 

1-  To help students speak English as much as possible 

2-  To help students improve their pronunciation skills 

3-  To help students develop their vocabulary knowledge 

4-  To help students develop their thinking skills 

 

5-  METHOD  

5.1.1. Participants 

University students at the School of Foreign Languages at Dokuz Eylul 

University in Izmir in Turkey and the students at the Faculty of Letters in the 

Department of Museum Studies at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey 

were the participants of this study. All the classroom activities which have been 

mentioned in this study were done in my own teaching classes at Dokuz Eylul 

University in Izmir in Turkey.  

 

5.1.2. Teaching Procedure: 

During the pandemic period,  students needed different kinds of sources. 

Using YouTube materials and internet souces helped them to spend their free 

time more joyfully. They had the opportunity to select lots of useful materials 

according to their needs.  

 

5.1.3. Sample Classroom Activities 

The following classroom activities were done with the help of the videos 

in Youtube. 

1- Sharing Videos To Repeat Tenses 

2- Sharing Videos To Teach Different Cultures 

3- Sharing Videos To Teach Different Words More Accurately 

4- Sharing Videos To Teach Pronunciation More Effectively 
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Sample Classroom Activity 1: 

Students were shown the following videos to talk about grammar: Easy 

English-English Grammar Conversations: https://www.youtube.com/ 

watch?v=FofANnMlD8w 

They were asked the following questions about the video: 

1- What are they talking about? 

2- Which tenses have they used? 

3- Did you pay attention to the prepositions?   

Modal Verbs Conversation: https://www.youtube.com/watch?v= 

2oumWdjA9hM 

Students were asked to repeat the sentences in this video. 

English Grammar Hack: Where should you put the adverb? :  

https://www.youtube.com/watch?v=CtV77aDVM4U 

Students were asked to watch this video after doing the exercises from 

different worksheets in their class hours. 

Sample Classroom Activity 2: 

Students were shown the following videos and were asked questions 

about culture:     

How Culture Drives Behaviours | Julien S. Bourrelle |: https://www. 

youtube.com/watch?v=l-Yy6poJ2zs 

Embracing Culture-TED Talk-Sukham Sidhu: https://www.ted.com/ 

talks/sukham_sidhu_embracing_culture 

Learn A New Culture-TED Talk: https://www.ted.com/talks/ju-

lien_s_bourrelle_learn_a_new_culture 

A Tailored History Who Wears What And Why: https://www.ted.com/ 

talks/richard_thompson_ford_a_tailored_history_of_who_wears_what_and_why 

1- Can you give the definitions of the word  ‘culture’ ? 

2- What kind of examples can you share about culture? 

3- What kinds of dress culture have you learnt? 

4- What do you think the relationship between culture and behaviour? 

 

6.  FINDINGS 

All the classroom applications which have been told above in this study 

were used in my own teaching classes at Dokuz Eylul University. Students in the 

English Preparatory Classes Department were university students from the dif-

ferent faculties at Dokuz Eylul University and they were between the ages of 18 

and 23. These classroom applications were conducted in three different classes 

https://www.youtube.com/watch?v=%202oumWdjA9hM
https://www.youtube.com/watch?v=%202oumWdjA9hM
https://www.youtube.com/watch?v=CtV77aDVM4U
https://www.youtube.com/watch?v=l-Yy6poJ2zs
https://www.youtube.com/watch?v=l-Yy6poJ2zs
https://www.ted.com/talks/sukham_sidhu_embracing_culture
https://www.ted.com/talks/sukham_sidhu_embracing_culture
https://www.ted.com/talks/julien_s_bourrelle_learn_a_new_culture
https://www.ted.com/talks/julien_s_bourrelle_learn_a_new_culture
https://www.ted.com/talks/richard_thompson_ford_a_tailored_history_of_who_wears_what_and_why
https://www.ted.com/talks/richard_thompson_ford_a_tailored_history_of_who_wears_what_and_why


Özlem YAĞCIOĞLU 

 

258 

in the English Preparatory Classes Department at Dokuz Eylul University in Iz-

mir, Turkey. They were also conducted in the first class and in the second class 

students in the Department of Musem Studies in the Faculty of Letters at Dokuz 

Eylul University in Izmir in Turkey. Students in these classes informed that the 

classroom applications helped them develop their vocabulary knowledge effec-

tively. They also informed that their vocabulary knowledge improved rapidly 

day by day. Students who did not attend the courses regulary informed that they 

did not have any time to watch these kinds of videos. 

 

7. CONCLUSION 

In this article, the definitions of the words ‘YouTube’ and  ‘YouTuber’ have 

been given.  Theoretical knowledge about the YuTube videos in English langu-

age education has been told. Sample classroom activities have been shared. Fin-

dings of this study have been given.  

It is hoped that this study will help colleagues to create more fantastic and 

interesting class hours. It is also hoped that the colleagues who teach English as 

a second or as a foreign language or the colleagues who teach English for specific 

purposes will get benefits from this study while teaching cultural topics in their 

class hours. 
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SÖZEL KESİR PROBLEMLERİNDE 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ 
BAŞARISINA VE DERSE İLGİSİNE ETKİSİ1 

 

Pınar ÖZKAN2 

Odtü Geliştirme Vakfı Ortaokulu 

 

Özlem ÇAKIR3 

Ankara Üniversitesi 

 

Öz 

Bu çalışma, matematik dersi 5. sınıf düzeyinde kesir problemlerinin öğretim sü-

recinde sözel matematik problemlerini kişiselleştirmenin öğrenci başarısına etkisinin 

olup olmadığını belirlemek amacıyla deneysel desen ve nitel veri birleşiminden oluşan 

karma araştırma deseni ile yapılmıştır. Araştırma 2018- 2019 Öğretim Yılında Ankarada 

bulunan bir özel okulda, deney ve kontrol grubunu oluşturan 5. Sınıftaki 44 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Veriler ön ve son başarı testi, “Derse İlgi Ölçeği” ve “Görüş Formu” 

ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ile analiz edilerek çözümlenmiştir. Araştırma 

sonucunda, kişiselleştirilmiş öğretim gören ve kişiselleştirilmemiş öğretim gören öğ-

rencilerin her ikisi için ön ve son test başarı puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

olmasına rağmen, grupların ön test- son test puanları arasında fark olmadığı, kişiselleş-

tirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretimin matematik ilgi puanlarına etkisinin olmadığı, 

Türkçe okuduğunu anlama düzeyi ile öğrencilerin matematik başarısı arasında anlamlı 

bir farkın olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma kişiselleştirme değişkeninin öğrenci ba-

şarısı ve ilgisi üzerinde etkili olmadığını ortaya koymuştur. Deney grubundaki öğrenci-

ler, matematik dersi esnasında kişiselleştirilmiş problemlerin kullanımını olumlu algı-

ladıklarını ve bu durumun motivasyonu artırıcı, kendilerini özel hissettiren, merak 

                                                           
1 Bu çalışma Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi bölümünde yapılmış “Sözel Kesir Problemlerinde Kişiselleştiril-
miş Öğretimin Öğrenci Başarısına Ve Derse İlgisine Etkisi” İsimli yüksek lisans tezinin özetidir. 
2 Odtü Geliştirme Vakfı Ortaokulu Matematik Öğretmeni, “pinar.cindemir@gmail.com” 
3 Doç. Dr, Ankara Üniversitesi,‘‘ocakir@ankara.edu.tr’’ 



Pınar ÖZKAN - Özlem ÇAKIR 

 

264 

uyandırıcı, etkileşimi artırıcı, gerçek hayata yakın ve eğlenceli öğrenme ortamı sağladığı 

yönünde görüş belirtmiştir.  

Anahtar Sözcükler: kesir problemleri, kişiselleştirilmiş öğretim, matematik, 

motivasyon, bireysel kişiselleştirme.  

 

Effect Of Personalized Word Fraction Problems On Students’ Mathema-

tics Success And Course Interest 

 

Abstract: 

This study is a mixed-method research which investigates whether there is an 

effect of personalization of word fraction problems at five grade, on students’ success 

by using experimental design and qualitative data. The research was applied with expe-

rimental and control groups which consist of 44 students, during 2018-2019 teaching 

year at the private school in Ankara. Data was collected with pre and post mathematic 

success test, “Interest in Course Rating” and “Application Evaluation Form”. The data 

was analyzed by SPSS. In the light of the data; although there is a significant difference 

in pre and post-test success points average for both of experimental and control groups, 

there was not a significant difference between the pre-test and post-test results of the 

groups. It has determined that there was no effect of personalized and non-personalized 

learning on students’ interest level. There was a significant effect of students’ Turkish 

language level on mathematic academic success. This study revealed that personalized 

learning is not effective on students’ success, attitude and interest. Experimental group 

students perceived positively, so they found personalized learning in mathematic les-

sons; motivational, makes them feeling special, attractive, interactive, close to real life 

and much entertaining. 

Keywords: fraction problems, personalized learning, mathematic, motivation, 

individualization. 

 

1. GİRİŞ 

Problem çözme becerisi, hayatımız boyunca sahip olmamız gereken en 

önemli beceriler arasında bulunmaktadır. Problemi belirlemek, ona uygun çö-

züm yolları bulmak, denemeler sonucunda çözüme ulaşıp ulaşmadığını kontrol 

etmek, problemin çözümünde bireyin, problem cümlesini anlaması, çözüm için 

gerekli verileri seçmesi, çözüm için uygun planın seçilmesi, problemi cevapla-

ması ve bu cevabın mantıklı olup olmadığına karar vermesi, problemi genişlet-

mesi, alternatif önermesi gibi bir bilişsel süreçten geçmesi gerekmektedir (Ka-
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rataş ve Güven 2003a: 9). Soru, problem ve çözüm denildiğinde ilk aklımıza ge-

len matematik dersi olmaktadır. Matematik, doğayı muhakeme süzgecinden ge-

çirerek nicel bakış açısıyla anlama çabası olarak tanımlanmaktadır (Erdem, 

2015, s. 1). Bu nedenle matematik başarısı hem bireysel hem de toplumsal ola-

rak önem verilen bir konudur. Türkiye’de uygulanan TIMMS (Trends in Inter-

national Mathematics and Science Study) ve PISA (Programme for International 

Student Assesment) sınavları sonucunda Türkiye ortalamalarının dünya ortala-

masının gerisinde olması (OECD,2016), ulusal sınavlarda matematik ortalama-

sının düşük çıkması matematik eğitimine daha çok önem verilmesini gerektir-

mektedir. 

Öğrencilerin tutum, kaygı, ilgi, istek, benlik kavramı, başarma inancı gibi 

özelliklerinin bir bileşkesi olarak belirtilen duyuşsal giriş özellikleri, okuldaki 

öğrenmeleri etkilemektedir (Bloom,1979). 12 ülkenin katıldığı Uluslararası Ma-

tematik Başarısını Değerlendirme Araştırması (IEA) ve ABD’deki matematik ba-

şarısı üzerine yapılan diğer bir araştırma NSLMA sonuçlarına göre duyuşsal gi-

riş özelliklerinin matematik başarısını etkileme oranı %10 ve %17 arasında de-

ğişirken sınıf düzeyi arttıkça bu oran %20’ye kadar çıkmaktadır. Başarı ve gü-

dülenme sonucu oluşan tutum arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmada, 

öğrencilerin bir derse yönelik tutumu ile öğrencinin o dersteki başarısı arasında 

olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir (Şen ve Koca, 2005; Peker & Mirasyedi-

oğlu, 2003).  

 Kişiselleştirilmiş öğretim 1896 yılında Dewey tarafından ilk kez labora-

tuvar okulu projesinde ortaya çıkmış bu kavram, öğrencilerin kişisel bilgileri 

(bireysel özellikleri, ilgileri, gereksinimleri) doğrultusunda öğrenme ortamının 

düzenlendiği (sunum, alıştırma ve sınav materyali...) bir durum olarak tanım-

lanmıştır (Keefe ve Jenkins, 2000). Öğrencilerin günlük hayat yaşantılarını; ar-

kadaşlarını, tanıdık mekânları, tuttuğu takımı ve çeşitli değişkenlerin öğretim 

materyallerinde ve süreçlerinde kullanılması kişiselleştirmeye örnek teşkil et-

mektedir (Şimşek ve Çakır, 2009). Kişiselleştirme, öğrencilerin geçmiş hikaye-

leri ile öğrendikleri arasında bir ilişki kurabilmesidir. Kişiselleştirilmiş öğretim, 

öğrenme sırasında bireyin zihninde yeni şemalar oluşturmasının yanında var 

olan şemaları düzenlemesi ile öğrenenin öğretim sürecine etkin katılımını sağ-

layabilmektedir (Sampson ve diğerleri, 2002). Bu durum öğrencinin öğrenim 

hakkındaki tutumlarını pozitif yönde değiştirebildiği için matematik problem-

lerinde kişiselleştirme için grupsal kişiselleştirme ve bireysel kişiselleştirme uy-

gulanabilmektedir. Grupsal kişiselleştirme; kişiselleştirmeye konu olan özellik-

lerden (öğrenme karakteristikleri, ilgiler, geçmiş deneyimler, favoriler vs.) bir 
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grubun tümü için genellenebilir olanların kullanılmasıdır. Bireysel kişiselleş-

tirme ise kişiselleştirmede her bir öğrenci için geçerli değişkenlerin öğrenci ba-

zında tek tek kullanılmasıdır (Ku ve Sullivan, 2000). Kişiselleştirilmiş öğretim 

ile bireysel farklılıklar ve kişisel özellikler dikkate alınarak eğitim öğretim sü-

reci daha etkili, kolay ve verimli hale getirilebilmektedir. Alan yazın, kişiselleş-

tirilmiş öğretim ile matematik problemleri çözme performansında artış oldu-

ğunu göstermiştir. Bazı araştırmalarda problem çözme başarısı artarken 

(Awofala, 2011; Ku ve Sullivan, 2002) bazı çalışmalarda anlamlı bir fark görül-

memiştir (Çakır Balta, 2008; Bates ve Wiest, 2004). Çakır Balta (2008), 7. sınıf 

düzeyinde kişiselleştirilmiş sözel matematik problemleri ile yaptığı deneysel ça-

lışmasında kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş materyali kullanan öğrenci-

lerin puanları arasındaki fark ile bilgisayar ve sınıf ortamında öğretim gören öğ-

rencilerin puanları arasındaki farkların anlamlı olmadığını göstermektedir. Se-

zer (2015), 6. sınıf düzeyinde kişiselleştirilmiş matematik problemlerinin aka-

demik başarıya etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada, 

kişiselleştirilmiş problemlerin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı-

sını anlamlı düzeyde arttırdığını belirtmiştir.  

Bu çalışmayı yapmaya, öğrencilerin isimlerini ya da tanıdıklarının bir ki-

şinin ismi geçtiğinde daha mutlu soru çözdüklerini gözlemledikten sonra karar 

verilmiştir. Öğrencilerin, kişiselleştirilmiş materyallerle matematik problemle-

rinde kendilerine ait bir şeyler gördüklerinde sürece daha aktif dahil olacakları 

için problem çözme sürecine daha olumlu yaklaşacağı, bu durumun motivas-

yonlarını arttıracağı, kendilerinden bir şey gördükleri için gerçek hayatla ilişki-

lendirmelerini kolaylaştıracağı, bir sonraki sorular için merak uyandıracağı ve 

ilişkilendirme yapabildikleri için soru ile iletişimlerinin kuvvetleneceği ve prob-

lemi algılama ve çözüm üretme süreçlerinin daha verimli olacağı düşünülerek 

çalışmaya başlanmıştır.  

Kesir kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar öğrencilerin her sınıf düzeyinde 

kesir kavramını anlamakta güçlükleri olduğunu, bunun nedeninin kesirlerin ya-

pısı ve öğretim yöntemleri olduğunu ortaya koymuştur (Behr, Wachsmuth, Post, 

1985; Aksu,1997; Booker,1998; Davis, 2003). Öğrenimlerin kalıcı hale getirile-

bilmesi için son yıllardaki matematik eğitimi eğilimi, öğrencilere matematiksel 

kuralların ezberletilmesinden öte, etkinlikler yardımı ile somut deneyimler elde 

edecekleri öğrenme ortamları oluşturup zihinlerinde şemalar oluşturma yö-

nündedir (Olkun, 2004). Hart (1987), kesirlerdeki hesap kurallarını ve uygula-

malarını izlemek amacı ile ilkokul öğrencilerine kesirlerle ilgili formal aritmetik 
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kuralları uygulamış ve bunun sonucunda kesirlerle ilgili hesap kuralları ve uy-

gulamaları arasında büyük bir boşluk olduğunu göstermiştir. Çalışmalar, kesri 

anlamlı hale getirip, uygulama aşamasında yapılan işlemleri neden yaptığının 

farkında olan öğrenciler yetiştirebilmek için öğrencilerin anlamlı, problemleri 

içselleştirebilecekleri durumlarla karşılaştırması gerektiğini belirtmektedir 

(Hart, 1987). Problem cümlelerinin günlük yaşama uygun yazılması problemle-

rin somutlaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Soyut olan kesirler günlük hayatla 

ilişkilendirildiğinde, yaşamın bir parçası haline getirilerek bir gereksinim ola-

rak ortaya çıkar ve kesirler kavramının somutlaştırılması kolaylaşır (Kocaoğlu, 

2010).  

Problem çözerken ‘Neden – Nasıl’ ilişkisinin kurulabilmesi için öğrencinin 

okuduğunu anlaması ve analiz etmesi, bilgiyi anlamlandırması büyük önem ta-

şımaktadır. Okuduğunu anlama, kelimeleri okurken zihindeki şemalarla ilişki-

lendirip ortaya yeni bir ilişkili durum çıkarma süreci olarak da ifade edilebilir. 

Bu süreçte, metin ya da problem üzerinde düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma, 

yorumlama, analiz–sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel faaliyetler yü-

rütülmektedir (Güneş, 2000). Erbay (2013) kelime anlama becerileri ve işlem 

becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmış ve 

anlamanın muhakeme üzerindeki önemli rolünden bahsetmiştir. Matematik ve 

okuduğunu anlama süreçleri önemli düşüncelerin saptandığı, karşılaştırıldığı, 

değerlendirildiği ve ilişkilendirildiği aktif bir süreçtir (Göktaş, 2010). Okudu-

ğunu anlamada sorun yaşamayan bireyler genellikle, düşüncelerini ifade et-

meyi, okumak için bakış açısı kazanmayı, yazmayı, matematiksel işlemler yap-

mayı, problem çözmek için ilişki kurmayı rahatlıkla öğrenebilmektedirler (Rei-

del, Tomaszewski & Weaver, 2003). Bu bağlamda, Çakır, Mete ve Ertan (2019), 

ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda bir çalışma yaparak Türkçe dersinde kullanılan bir 

metin ile aynı metnin kişiselleştirilerek kullanılması arasındaki başarı farkının 

anlamlı olup olmadığını araştırmış ve başarı oranları karşılaştırıldığında kişisel-

leştirilmiş metin ile çalışan öğrencilerde başarı oranının kişiselleştirilmemiş 

metin ile çalışan öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Erdem (2016), 8. sınıf düzeyinde öğrencilerinin matematiksel muhakeme 

ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında 

öğrencilerinin matematiksel muhakeme ve okuduğunu anlama becerileri ara-

sında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu belirlenmiştir. Balcı (2016), 

Türkçe öğretiminde yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin öğretiminde ki-

şiselleştirmenin, öğrencilerin başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olma-

dığı hakkındaki çalışmasında, iki grubun başarı puanları arasında anlamlı bir 
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fark olmadığı; ancak öğrencilerin görüşlerinin uygulamayı faydalı bulduklarını 

ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada, 5. sınıf kesir problemlerinde kişiselleştirilmiş öğretimin 

matematik başarısına etkisi incelenip, Türkçe okuduğunu anlama düzeyi ve ma-

tematik başarısı arasında ilişki olup olmadığı belirlenip, öğrenci görüşünde yap-

tığı etki incelenip eğitim politikalarında karar vericilere bilimsel kanıtlar sunul-

muştur.  

Kesir öğretimi ve kesir problemi çözme gibi öğrencilerin zorlandıkları bir 

konu kişiselleştirme ile daha öğrenilmeye cazip hale getirilmesi beklentisi ile 

çalışma yapılmıştır. Çalışmada, bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır:  

1. Öğrencilerin hangi grupta olduğuna bakmaksızın (tek grup olarak) tek-

rarlı ölçümleri arasında fark var mıdır?  

2. Ön test- son test arası değişime bakılmaksızın, kişiselleştirilmiş ve kişi-

selleştirilmemiş öğretim gören grupların, tekrarlı ölçümlerinden elde edilen ba-

şarı puanları arasında fark var mıdır? 

3. Öğrencilerin başarı değişkenine ilişkin tekrarlı ölçümlerinde gözlenen 

değişim, kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretim gören gruplar ara-

sında anlamlı bir şekilde farklılık göstermekte midir?  

4. Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretim gören öğrencilerin yan-

lışlarının nedeni birbirinden farklılık göstermekte midir? Göstermekte ise bu-

nun nedeni nedir? 

5. Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretim gören öğrencilerin ma-

tematiğe karşı ilgileri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Türkçe okuduğunu anlama düzeyi ile sözel matematik problemlerini 

çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

7. Kişiselleştirilmiş öğretim gören öğrencilerin uygulamaya yönelik görüş-

leri nelerdir?  

 

2. YÖNTEM 

2.1 Araştırma Modeli 

Araştırma iki aşamalı planlanmıştır. Birinci aşamada ön-test son-test 

kontrol gruplu yarı deneysel (quasi-experimental) araştırma modeli kullanıl-

mıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu eşleştirilmiş desen, eğitimde ve psikolo-

jide sık kullanılan yarı deneysel desenlerden biridir (Büyüköztürk, 2007). Grup-

ların seçkisiz bir şekilde oluşturulması imkânı olmadığı için eşleştirilmiş kont-

rol gruplu model ile gerçekleştirilmiştir. Eşleştirilmiş atama yoluyla bir deney 



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERSE İLGİSİNE ETKİSİ 

 

269 

bir de kontrol grubu oluşturulmuştur. Deneysel çalışmada en az bir bağımsız 

değişken maniple edilir ve bunun bir veya daha çok bağımlı değişken üzerindeki 

etkileri belirlenmeye çalışılır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 

2004). Uygulama sürecinde etkisi test edilecek işlem deney grubuna verilirken, 

kontrol grubuna verilmez. Deney grubundaki öğrencilere kesir konusunun ba-

şından itibaren yapılan ara değerlendirmeler ve bazı çalışma kâğıtları kişiselleş-

tirilmiş materyaller olarak verilmiştir. Araştırma deseninin simgesel görünümü 

Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1:Araştırma Desenin Simgesel Görünümü 

Grup  Öntest İşlem Sontest 

D (Deney) M O1 X O3 

K (Kontrol) M O2  O4 

(D: Deney Grubu, K: Kontrol Grubu, O1 ve O2: Öntest, X: Deneysel İşlem, O3 ve 

O4: Sontest) 

 

Araştırma modelinin kişiselleştirilmiş öğretim ve geleneksel öğretim ola-

rak iki alt düzeye sahip bağımsız değişkeni bulunmaktadır. Bağımlı değişken ise 

akademik başarı ve derse ilgidir.  

Araştırmanın ikinci aşamasında öğrenci görüş formu ile kişiselleştirilmiş 

öğretim hakkındaki görüşlere dair veriler toplanmıştır. Nicel verilerin yanında 

sosyal bilimlerde araştırmanın nitel veriler ile doğrulanması ve desteklenmesi 

günümüz bilimsel araştırmaları için önemli bir değere sahiptir. Nitel araştırma-

lar ise insanların yaşam tarzlarını, öykülerini, davranışlarını, örgütsel yapıları 

ve toplumsal değişmeyi anlamaya dönük bilgi üretme süreçlerinden biri olarak 

tanımlanmaktadır (Strauss & Corbin, 1990). Ayrıca uygulamaya yönelik veli ve 

gözlemci öğretmen gözlem raporu alınmıştır. 

 

2.2 Çalışma Grubu 

Araştırma, 2018 – 2019 yılında Ankara ili merkezde bulunan bir özel 

okulda okumakta olan 5. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. İki sı-

nıfta toplam 44 öğrenciden oluşan bu öğrenci grubunun 21 kişilik olanı deney 

grubu 23 kişilik olan sınıf ise kontrol grubudur. Sınıflar oluşturulurken, 4. sınıfta 

öğrencilerin akademik başarıları, İngilizce yeterlilikleri, cinsiyet, seçtikleri 

ikinci yabancı dil kriterleri göz önüne alınmaktadır. İngilizce yeterlilik düzeyi ve 

ikinci yabancı dil seçimleri benzer olan öğrenciler aynı sınıflarda yer almakta-
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dır. İngilizce yeterlilik düzeyi ve ikinci yabancı dil seçimleri sınıflaması yapıldık-

tan sonra her sınıfın özellikle akademik başarı (zayıf, orta, iyi) ve cinsiyet kri-

terlerine göre heterojen olacak şekilde oluşturulmasına önem verilmektedir.  

 

2.3 Verilerin Toplanması ve Uygulama Süreci 

Yapılacak çalışma için özel okul müdürlüğü ve uygulama yapılacak öğren-

cilerin velilerinden gerekli izinler alındıktan sonra deney grubundaki öğrenci-

lerin kişisel bilgileri öğrenci bilgi formu ile toplanıp excel tablosuna alınmıştır. 

Her iki gruba da matematik başarı ön testi uygulanmıştır. Deney grubuna kişi-

selleştirilmiş materyallerle (ara değerlendirme ve çalışma kâğıdı) kesir prob-

lemleri öğretimi öğretmen tarafından uygun öğretim yöntem ve teknikleri kul-

lanılarak 10 ders boyunca gerçekleşmiştir. Konu aktarımı sırasında kişiselleşti-

rilmiş çalışma soruları ve ara değerlendirmeler öğrencilere dağıtılmıştır. Çöz-

meleri için süre verildikten sonra sorular öğretmen ve öğrenciler tarafından 

tahtada çözülmüş ve kontrolü sağlanmıştır. Kontrol grubuna ise kesir problem-

leri öğretmen tarafından aynı öğretim yöntem tekniklerle, kişiselleştirilmemiş 

çalışma soruları ve ara değerlendirmeler öğrencilere verilip çözmeleri için süre 

verildikten sonra çözüm yapılarak kontrolü sağlanmıştır.  

Uygulama sürecinde deney grubundaki öğrencilere süreç boyunca verilen 

çalışma kâğıtları ve ara değerlendirmeler kişiselleştirilmiş materyaller olarak 

verilmiştir. Kişiselleştirilmiş öğretim alan öğrenciler; alıştırma sorularını ve ara 

değerlendirmeleri kişiselleştirilmiş olarak almışlardır. Alıştırmaların kişiselleş-

tirilmesi sürecinde de Microsoft Word uygulamasında bulunan adres-mektup 

birleştirme kullanılarak, hazırlanmış olan belirli bir şablon üzerinden her öğ-

renciye kişisel ilgi alanlarına yönelik özel alıştırma kâğıtları hazırlanmıştır. Ad-

res mektup birleştirme uygulamasının ardından, her öğrenciye verilecek olan 

alıştırma kâğıdı araştırmacı tarafından tek tek kontrol edilerek, alıştırmalarda 

herhangi bir anlatım bozukluğu ya da dil bilgisi hatası olmamasına özen göste-

rilmiştir. Öğrenciler sınıf ortamında kendisine ait bilgilerin yer aldığı kişiselleş-

tirilmiş materyalin çıktıları üzerinde problem çözümlerini yapmışlardır.  

Kişiselleştirilmemiş öğretim alan öğrenciler; alıştırma sorularını ve ara 

değerlendirmeleri kişiselleştirilmemiş olarak sınıf ortamında materyalin çıktı-

ları üzerinde problem çözümlerini yapmışlardır.  

Çalışma kâğıdı ve ara değerlendirme verisi için, örnek soru ve cevabı aşa-

ğıdaki gibi yapılmıştır. 

Güneş isimli bir öğrenciden alınan verilerle oluşturulan problem örnek-

leri aşağıdaki gibidir. 
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Soru 1: Tatili yapan kişi öğrencinin ismidir. 

Güneş 90 günlük yaz tatilinin 
5

3
’ini deniz kenarında, kalan tatilinin 

6

4
’sını 

katıldığı uzay kampında geçirmiştir. Buna göre; Güneş’in kaç günlük tatili kal-

mıştır?  

Soru 2: 150 adet olan nesne öğrencinin en çok almayı sevdiği üründür. 

150 tane spor ayakkabısının 48’ine fiyat etiketi yapıştıran bir satıcı, spor 

ayakkabısının % kaçına fiyat etiketini yapıştırmıştır? 

Konu bittikten sonra iki gruba da son test olarak matematik başarı testi 

tekrar uygulanmıştır. Bunların yanında “Ders İlgi Ölçeği” ve “Öğrenci Görüş 

Formu” uygulanmıştır. Türkçe zümresinden birinci dönem birinci ve ikinci 

Türkçe Yazılı Sınavları’nda bulunan okuduğunu anlamaya yönelik soruların ba-

şarı puanları alınmıştır. Veli ve gözlemci öğretmen raporu alınarak saha çalış-

ması sonlandırılmıştır.  

Öğrenci Bilgi Formu, öğrencilerin kişisel geçmişlerini ve ilgi alanlarını be-

lirlemek amacıyla araştırmacı tarafından alan yazına dayalı olarak hazırlanan 

bu araç öğrencilere ilişkin demografik bilgiler yanında onların ilgileri, tercihleri, 

favorileri ve yakın çevresindeki nesne ve aktörleri belirlemeye dönük 34 soru-

dan oluşmaktadır. Bu araçla elde edilen bilgiler öğrencilere uygulanan öğretim 

materyalinin geliştirilmesinde kişiselleştirme amacıyla kullanılmıştır. 

Matematik Başarı Testi, MEB kitabında yer alan açık uçlu problemlerden 

derlenmiştir. Testin kapsamı ve anlaşılırlığı hakkında alan uzmanlarına danışıl-

mıştır. Soruların geçerlilik ve güvenilirlik hesaplamalarının yapılması için bir 

önceki yıl 5. sınıfta okumakta olan 44 kişiye pilot çalışma uygulanmıştır. Testin 

güvenirlik katsayısı 0.65’dir. Pilot çalışma az kişiye uygulandığı için bu puan ge-

çerlidir. Başarı testi, eğitim öncesi ve sonrası kontrol ve deney grubuna aynen 

uygulanmıştır. Geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış sorulardan oluşan başarı 

testinin yanıtlanması ile bağımlı değişken olan akademik başarı üzerinde bağım-

sız değişken olarak düşünülen kişiselleştirilmiş öğretimin etkisi incelenmiştir.  

Türkçe Başarı Puanları ise Türkçe okuduğunu anlama becerisini ölçmek 

için, Türkçe zümresinden, birinci ve ikinci Türkçe dersi yazılısında okuduğunu 

anlama kazanımı kapsamında yer alan soruların başarı puanları alınmıştır. 3 

grup düzeyi alan uzmanı tarafından belirlenmiştir. Grup1:0-60 puan, Grup 2:61-

80, Grup 3: 81-100 puan alan öğrencileri içermektedir.  

Derse İlgi Ölçeği, John M. Keller tarafından geliştirilmiş ve Sami Acar tara-

fından 2009 yılında doktora tez çalışmasında Türkçeye uyarlanmış, birçok araş-

tırmada geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçektir (Cronbach Alpha=0,93). 
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Öğretim materyaline ilişkin öğrencilerin ilgi düzeylerini belirlemek için Keller 

ve Subhiyah (1987) tarafından geliştirilen, Sami Acar tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmış “Derse İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. 34 maddelik 5’li Likert tipi ölçek 

olan “Derse İlgi Ölçeği”, 1- Doğru Değil, 2- Biraz Doğru, 3- Orta Derecede Doğru, 

4- Oldukça Doğru, 5- Çok Doğru olarak puanlanmaktadır.  

Öğrenci Görüş Formu, eğitimin sonunda öğrencilerden odak öğrenci gö-

rüş formu ile veriler toplanmıştır. Öğrenci görüş formu ile öğrencilerin yeni öğ-

renim yöntemi ile ilgili görüş ve duygularını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  
 

2.4 Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizlerinde ilk olarak para-

metrik analiz yöntemlerinin kullanılmasının uygun olup olmadığının tespit edil-

mesi amacıyla ortalama, ortanca, mod, standart sapma, basıklık ve çarpıklık de-

ğerleri hesaplaması ve Kolmogorov Smirnov Normallik testi yapılarak elde edi-

len dağılımda normallik varsayımının karşılanıp karşılanmadığı belirlenmiştir. 

Bu analiz için öncelikle gerekli olan varsayımlar olan kovaryans matrislerin eşit-

liği için Box M Testi, Mauchly Küresellik Testi ve varyansların homojenliği için 

Levene Testi kontrol edilmiştir. Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencile-

rin akademik başarı düzeylerinde kişiselleştirilmiş öğretimin etkisinin anlamlı 

bir farkın meydana gelip gelmediğini değerlendirmek için karışık desenler için 

iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Karışık desenler için iki faktörlü ANOVA, ba-

ğımsız değişkenlerin her biri için ana etkilerin olup olmadığını ve iki değişken 

arasındaki etkileşimin anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılmaktadır. 

Hem gruplar arası desenin hem de grup içi tekrarlı ölçümler desenin birlikte 

kullanıldığı çalışmalarda kullanılmaktadır (Pallant, 2016). Bunun yanında öğ-

rencilerin başarı testine verdikleri cevaplar; doğru, yarım doğru, kavramsal 

yanlışlar, işlemsel yanlışlar ve boş bırakılmış olarak sınıflandırılarak kişiselleş-

tirilmiş problem alan ve almayan grupların ön ve son testteki başarı durumları-

nın frekansları karşılaştırılmıştır. Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğre-

timin matematik ilgi puanlarına etkisini kıyaslamak için bağımsız örneklemler 

t- testi kullanılmıştır. T testi bir sürekli değişken üzerinden iki farklı katılımcı 

grubunun ortalama değerini kıyaslamak için kullanılır (Pallant, 2016). Türkçe 

okuduğunu anlama düzeylerine göre öğrenciler üç gruba ayrılmıştır. Grup 1: 60 

ve altında puan alanlar; Grup 2: 60 ile 80 arasında alanlar; Grup 3: 80 ve üstü 

puan alanlar olarak tanımlanmıştır. Türkçe okuduğunu anlama düzeyinin mate-
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matik başarısı üzerindeki etkisini ölçmek için tek yönlü ANOVA kullanılmak is-

tenmiş fakat Türkçe okuduğunu anlama düzeylerine göre öğrencilerin matema-

tik başarısı normal dağılım göstermediği için Kruskal – Wallis H Testi uygulan-

mıştır. Uygulama verilerinin analizi için SPSS (The Statistical Package for The 

Social Sciences) istatistik programı kullanılmıştır.  

Araştırmanın nitel boyutundaki verilerin analizi için betimsel analiz yön-

temi kullanılmıştır. Betimsel analiz daha çok araştırmanın kavramsal yapısının 

önceden açık biçimde belirlendiği, daha yüzeysel bir analiz yöntemidir (Şimşek 

& Yıldırım, 2009). Nitel boyutunda öğrenci görüş formu, veli görüş raporu ve 

gözlemci öğretmen görüş raporu incelenmiştir. 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. Kişiselleştirilmiş Öğretim Gören ve Kişiselleştirilmemiş Öğretim 

Gören Öğrencilerin Başarılarına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Öğrencilerin başarı puanlarının hesaplanmasında, çalışma öncesinde 

araştırmacı tarafından hazırlanmış olan; ön test ve son test olarak uygulanan 

başarı testi puanları kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında başarı testi 

uygulanmıştır. Başarı testinin puanlandırılmasında doğru cevaplar 1 puan; ya-

rım cevaplar 0,5; yanlış ve boş cevaplar ise 0 puan olarak değerlendirilmeye alı-

narak, öğrencilerin başarı testlerine dair puanları hesaplanmıştır. Başarı testin-

den en az 0 en fazla 9 puan alınabilmektedir. Başarı testinin puanlaması madde 

sayısı olan 9 üzerinden yapılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

ön test ve son testteki aldıkları başarı puanlarına ilişkin betimsel istatistik de-

ğerleri aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Ön test ve Son test 

Başarı Puanları 

Grup 
Ön test Son test 

N x  ss N x  ss 

Kişiselleştirilmiş 21 5,40 2,59 21 7,64 1,48 

Kişiselleştirilmemiş 23 4,96 2,58 23 6,80 2,32 

Toplam 44 5,17 2,56 44 7,20 1,99 

 

Tablo 2’de verilen sonuçlara göre, çalışmanın deney ve kontrol grupların-

daki toplam 44 katılımcıdan, kişiselleştirilmiş öğretim gören deney grubu öğ-

rencilerinin ön test başarı puanı ortalamaları 5.40 olurken; kişiselleştirilmemiş 
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öğretim gören öğrencilerin ön test başarı puanı ortalamaları 4,96’dır. Kişiselleş-

tirilmiş öğretim gören deney grubu öğrencilerinin son testte başarı puanları 

7,64 olmuşken; kişiselleştirilmemiş öğretim gören ve öğrencilerin son testte or-

talamaları 6,80 olmuştur. Tüm gruplarda son test sonuçlarında ön test sonuçla-

rına göre akademik başarılarında artış olduğu görülmektedir. Grupların ön 

testte aldıkları başarı puanlarının aritmetik ortalamaları son testteki ortalama-

larına göre birbirine daha yakındır. Diğer yandan tüm deney grubunda standart 

sapma değerlerinde azalma olurken, kontrol grubunda kısmen azalma görül-

müştür. Bu durum son test puanlarındaki dağılımın deney grubu için daha ho-

mojen olduğu, yani puan değerlerinin birbirine yakın olduğunu betimlemekte-

dir. 

 

3.2. Öğrencilerin Başarı Testi Puanlarına İlişkin Yorumlar 

Ön test ve son test de öğrencilerin Matematik Başarı testinden aldıkları 

puanlar üzerinde Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş olmak üzere iki farklı 

uygulamanın etkisini değerlendirme için karışık desenler için iki faktörlü 

ANOVA yapılmıştır. İki zaman döneminde kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilme-

miş öğretim için matematik başarısına ilişkin karışık desenler için iki faktörlü 

ANOVA testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: İki Zaman Döneminde Kişiselleştirilmiş ve Kişiselleştirilmemiş 

Öğretim için Matematik Başarısına İlişkin Karışık Desenler İçin İki Faktörlü 

ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın kaynağı 
Kareler 

toplamı 
Sd 

kareler or-

talaması 
F p Eta2 

Gruplar arası 343,53 43     

Grup 9,09 1 9,09 1,14 ,29 ,03 

Hata 334,44 42 7,96    

Gruplar içi 200,23 44     

Ölçüm 91,63 1 91,63 35,71 ,00 ,46 

Ölçme-Grup ,84 1 ,84 ,33 ,57 ,01 

Hata 107,76 42 2,57    

Toplam 543,76 77     
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Tablo 3’teki verilere göre; öğrencilerin hangi grupta olduğuna bakılmak-

sızın tek grup olarak 44 öğrencinin tekrarlı ölçümleri arasında (ön test- son test 

puanları) anlamlı fark tespit edilmiştir [F(1,42) =35,71, p < .05]. 

Tablo 3’teki gruplar için “ölçüm” değeri dikkate alındığında; kişiselleşti-

rilmiş ve kişiselleştirilmemiş olmak üzere iki farklı grubun kendi içlerinde ön 

testten-son teste anlamlı bir değişim içerisinde olduğu görülmektedir [F(1,42) 

=35,71, p < .05]. Grup içindeki değişime ilişkin Eta2 değeri (0,46), grupların 

kendi içlerindeki değişimde, kullanılan yöntemin yüksek etki büyüklüğüne sa-

hip olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3’teki ölçümler arası değişime bakılmaksızın kişiselleştirilmiş ve ki-

şiselleştirilmemiş grubun, tekrarlı ölçümlerinden elde edilen başarı puanları 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır [F(1,42) =1,14, p > .05]. Yani, iki grubun ba-

şarı değişkeni benzer şekilde artış göstermektedir; iki grubun da son test başa-

rılarında artış gözlenmiştir. Gruplar arası başarının kıyaslanmasına yönelik ya-

pılan tekrarlı ölçümler için ANOVA analizindeki Eta2 değeri (0,03), kişiselleşti-

rilmiş sözel problemler kullanmanın düşük düzeyde bir etkiye sahip olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. 

Tablo 3’teki öğrencilerin başarısına ilişkin tekrarlı ölçümlerde gözlenen 

değişim, kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş materyal kullanan gruplar ara-

sında anlamlı farklılık göstermemektedir [F(1,42) =0,33, p >.05]. Başka bir deyişle 

iki ayrı gruptaki öğrencilerin tekrarlı ölçümleri ile uygulanan deneysel koşulla-

rın ortak etkilerinin anlamlı olmadığı görülmüştür. ANOVA analizindeki Eta2 de-

ğeri (0,01), her iki grubun da başarısının artışında ölçümler arası değişime ba-

kılmadığında kullanılan yöntemin düşük bir etkiye sahip olduğunu göstermek-

tedir. 

Uygulanan başarı testi doğru 1 puan, yarım 0,5 puan, yanlış ve boş 0 puan 

olarak puanlanarak Tablo 2 ve Tablo 3’te verilen istatistik çalışmaları yapılmış-

tır. Bunun yanında yapılan yanlışlar kavramsal, işlemsel ve boş bırakılmış ola-

rak sınıflanarak kişiselleştirilmiş problem alan ve almayan grupların ön ve son 

testteki başarı durumlarının frekansları karşılaştırılmıştır. 9 soruya verdikleri 

cevapların frekansları Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Ön test ve Son test 

Başarı Testine Verdikleri Cevapların Frekansları 

Başarı Du-

rumu 

Ön test Son test 

Kişiselleşti-

rilmiş 

Kişiselleştiril-

memiş 

Kişiselleşti-

rilmiş 

Kişiselleştiril-

memiş 

Doğru 111 107 159 154 

Yarım 5 14 3 5 

Kavramsal 

Yanlış 
47 37 22 29 

İşlemsel 

Yanlış 
0 1 0 3 

Boş 26 48 5 15 

 

Tablo 4’te verilen sonuçlara göre, başarı ön testinde kişiselleştirilmiş sö-

zel problem alan grup 47 tane kavramsal hata yaparken, kişiselleştirilmiş sözel 

problem almayan grup 37 tane kavramsal hata yapmıştır. Başarı son testinde 

kişiselleştirilmiş problem alan grup 22 tane kavramsal hata yaparken, kişisel-

leştirilmiş problem almayan grup 29 tane kavramsal hata yapmıştır. Kişiselleş-

tirilmiş problem alan grubun kavramsal hataları, kişiselleştirilmiş problem al-

mayan gruba göre çok daha fazla azalmıştır.  

 Araştırma sonucunda kişiselleştirmenin başarı üzerinde istatistiksel ola-

rak anlamlı bir etkisinin bulunmamasına rağmen, kişiselleştirilmiş sözel mate-

matik problemi alan grubun, kişiselleştirilmemiş sözel matematik problemi 

alan gruba göre kavramsal hataları daha fazla azalma göstermiştir. Bu durum, 

kişiselleştirilmiş sözel problem alan grubun problem durumunu kavramsal ola-

rak doğru algılamada kişiselleştirilmiş sözel problem almayan gruba göre daha 

başarılı olduğunu göstermektedir. Tablo 4’deki veriler ışığında, kişiselleştiril-

miş sözel problemlerin problemi anlama ve yorumlamada, öğrencilerin kav-

ramsal olarak problemi algılamasında yardımcı olduğu söylenebilir. 

 

3.3. Kişiselleştirilmiş ve Kişiselleştirilmemiş Öğretimin Matematik 

İlgi Puanlarına İlişkin Yorumlar 

Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretimin matematik dersine ilgi 

puanlarına etkisini kıyaslamak için bağımsız örneklemler t- testi sonuçları 

Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretim için matematik 

dersine ilgi puanları 

Grup N x  ss sd t p Eta2  

Kişiselleştirilmiş 21 110.38 11.97 42 1.45 .16 .05 

Kişiselleştirilmemiş 23 105.52 10.26     

 

Tablo 5’te verilen test sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş öğretim (M= 

110,38) ve kişiselleştirilmemiş öğretimden (M=105,52) elde edilen puanlar ara-

sında .05 düzeyinde anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar arasındaki farkların 

büyüklüğü orta etki büyüklüğüne yakındır(eta kare=.05, Cohen’s d= 0,44). 

 

3.4. Türkçe Okuduğunu Anlama Düzeyi ile Öğrencilerin Matematik 

Başarısına İlişkin Yorumlar 

Öğrenciler, Türkçe okuduğunu anlama düzeylerine göre üç gruba ayrıl-

mıştır (Grup 1: 60 ve altında puan alanlar; Grup 2: 60 ile 80 arasında puan alan-

lar; 80 ve üstünde puan alanlar). Türkçe okuduğunu anlama düzeyi için öğren-

cilerin matematik başarısı normal dağılım göstermediği için Kruskal – Wallis H 

Testi uygulanmıştır. Matematik başarı testi ile ölçülen biçimi ile Türkçe okudu-

ğunu anlama düzeyinin matematik başarısı üzerine etkisini incelemek için veri-

ler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6: Türkçe okuduğunu anlama düzeyi için öğrencilerin matematik 

başarı puanları 

Grup n Sıra Ortalaması sd 
2χ  p 

1 9 16,33 2 7,12 ,03 

2 27 21,67    

3 8 32,25    

 

Türkçe okuduğunu anlama başarısı 80 üzerinde olan grup diğer iki gruba 

göre matematik başarı testinde daha başarılı olmuştur (M=8,5). Tablo 6’da ve-

rilen sonuçlara göre, üç düzey grubu için Matematik başarı testi puanlarında p< 

.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. F(2,41)= 4.2, p= 

0,2. Gruplar arasındaki gerçek ortalama puanlarının oldukça büyük farka sahip 

olduğu görülmektedir. Eta kare kullanılarak hesaplanan etki büyüklüğü .21 ola-

rak bulunmuştur. Etki büyüklüğünün .21 olması, Türkçe okuduğunu anlama dü-
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zeyinin matematik başarısı üzerine yüksek bir etkiye sahip olduğunu göster-

mektedir. Tukey HSD testi kullanan Post-hoc kıyaslamalar, Grup 1 için elde edi-

len ortalama puanın (M=5,89, SD= 2,7) Grup 3 için elde edilen ortalama puan-

dan (M= 8,5, SD= .53) anlamlı bir biçimde farklı olduğunu işaret etmektedir. 

Grup 2 (M =7,26, SD=1,76) ne Grup 1 ne de Grup 3’ten anlamlı bir biçimde fark-

lılaşmamıştır. Özetle, üç farklı Türkçe okuduğunu anlama düzeyinde bulunan 

öğrencilerin matematik başarı test sonuçları arasında istatistiksel olarak an-

lamlı bir farkın olduğunu ortaya koymuştur. 

 

3.5. Kişiselleştirilmiş Öğretim Gören Öğrencilerin Uygulamaya Yö-

nelik Görüşlerine Dair Bulgu ve Yorumlar 

Öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşlerini edinmeye yönelik hazırla-

nan formda, ilk sekiz soruda öğrencilere Kesinlikle katılmıyorum, Katılmıyo-

rum, Emin Değilim, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum seçenekleri ve son so-

ruda açık uçlu soru sorularak, öğrencilerin görüşlerini daha detaylı alabilmek 

amaçlanmıştır. 21 öğrencinin, soruların öğrenci görüş formundaki ilk sekiz so-

ruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7: Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri 

Maddeler 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Katılıyo-

rum 

Emin  

Değilim 

Katılmı-

yorum 

Kesinlikle 

Katılmıyo-

rum 

f % f % f % f % f % 

1 

Daha önce ken-

dime ait bilgiler 

içeren öğretim uy-

gulamasına katıl-

dım. 

1 4,8 2 9,5 1 4,8 3 14,3 14 66,7 

2 
Uygulamayı eğlen-

celi buldum. 
17 81 2 9,5 1 4,8 0 0 1 4,8 

3 

Kişisel bilgilerimi 

problemlerde gö-

rünce şaşırdım. 

15 71,4 0 0 2 9,5 1 4,8 3 14,3 

4 

Kişisel bilgilerimi 

problemlerde gö-

rünce mutlu ol-

dum. 

18 85,7 0 0 1 4,8 0 0 2 9,5 
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5 

Kişisel bilgilerim-

den oluşan prob-

lemleri hevesle 

çözdüm. 

17 81 1 4,8 1 4,8 2 9,5 0 0 

6 

Bir sonraki so-

ruda kendimle il-

gili nasıl bir soru 

geleceğini merak 

ettim. 

16 76,2 0 0 2 9,5 2 9,5 1 4,8 

7 

Kişisel bilgilerim-

den oluşan prob-

lemleri çöz-

mek,başarımı 

olumlu yönde et-

kiledi. 

8 38,1 8 38,1 3 14,3 1 4,8 1 4,8 

8 

Diğer derslerde de 

böyle uygulama-

lar yapmak iste-

rim. 

18 85,7 1 4,8 1 4,8 0 0 1 4,8 

 

Tablo 7’deki bilgiler incelendiğinde, öğrencilerin 17’si daha önce kendine 

ait bilgiler içeren öğretim uygulamasına katılmamışken, 3 tanesi böyle bir uy-

gulama ile karşılaşmıştır. 

Katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yapılan çalışmayı eğlenceli bul-

muş, kişisel bilgilerimi problemlerde görünce şaşırmış ve mutlu olmuştur. Öğ-

renciler bu duyguları yaşayarak olumlu hislerle problem çözmeye başlamıştır. 

Bu verilere göre öğrenmenin en büyük temel taşlarından biri olan öğrenme mo-

tivasyonu bu uygulama ile oluşturulmuştur. Yapılan uygulama bir sonraki so-

ruda kendiyle ilgili nasıl bir soru geleceğini merak eden öğrencinin, merak duy-

gusunu beslenmiş ve heyecan oluşturmuş, çalışmaya katılan öğrenciler diğer 

derslerde de böyle uygulamalar yapmaya devam etmek istemiştir. 

“Kişisel bilgilerimden oluşan problemleri çözmek, başarımı olumlu yönde 

etkiledi.” sorusuna verdikleri cevaplara göre 16 öğrencinin kişisel bilgilerinden 

oluşan problemleri çözmek, başarısını olumlu yönde etkilemiş, 3 kişi kararsız 

kalmış, 2 kişinin başarısını etkilememiştir. Verilere göre, öğrencilerin büyük ço-
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ğunluğunun sorularda kendilerine ait bilgileri gördüklerinde mutlu olmaları şa-

şırmaları, eğlenmeleri, merak etmeleri ve çözmek için heveslenmeleri onların 

başarısını olumlu yönde etkilemiştir. Olumlu etki yönünü daha da detaylandır-

dığımızda, kesinlikle katılıyorum diyen 8 kişi, katılıyorum diyen 8 kişi olduğu 

görülmüştür. Kesinlikle katılıyorum diyen 8 kişi, Öğrenci Görüş Formu’nda ‘Ke-

sinlikle katılıyorum’ kısmında en az frekansa sahip olan cevaptır. Kişişelleştiril-

miş öğretimin matematik başarısı üzerine istatistiksel olarak etkisinin olmadı-

ğını Tablo 3’teki veriler göstermektedir. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bu 

veriler de bulunan sonuçları desteklemektedir.  

21 öğrencinin, soruların öğrenci görüş formundaki “Kişisel bilgilerini 

problemlerde görmek sana nasıl hissettirdi?” açık uçlu soruna verdikleri cevap-

lar, öğrenci hisleri “Mutlu”, “ Şaşkın”, “Heyecanlı”, “ Özel Hissetmiş” ve “Eğlen-

celi” olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılmış cevapların frekans ve ör-

nekleri Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri 

Duygu Kişi Sayısı Örnek 

Mutlu 14 

Ö8 Çok mutlu ve güzel hissederim. Çünkü beni özel his-
settiriyor. 
Ö17 Bana mutluluğu hissettirdi. 
Ö21 Beni mutlu hissettirdi. 

Şaşkın 10 

Ö3 Çok güzel hissettirdi. Çünkü şaşırdım ve mutlu ol-
dum. 
Ö6 Ben çok şaşırdım ve daha zevkli oldu. 
Ö11 Kişisel bilgilerimi görmek beni şaşırttı, sevindirdi. 
Ö12 Biran kendi ismimi ve kişisel bilgilerimi kâğıtta gö-
rünce çok şaşırdım. 
Ö18 Ben biran olsa bile şaşırdım ve sevindim birazcıkta 
utandım. 

Heyecanlı 4 

Ö2 Kişisel bilgilerimi problemlerde görmek beni heye-
canlandırdı. Hız getirdi ve mutlu oldum. 
Ö14 Bana bir anda heyecanlı hissettirdi ve çok mutlu 
oldum. 

Özel His-
setme 

4 

Ö1 Her zaman problemlerde Güneş ismine rastlamıyo-
rum. Ama görünce çok hoşuma gitti. Öğretmenlerin bu 
kadar uğraşarak herkese farklı kâğıt hazırlaması hoş. 
Ö19 kişisel problemlerde kendi adımı görmek beni şa-
şırttı. Çünkü benim adım arapça bir isim ve adım hiçbir 
problemde çıkmamıştı. Çok mutlu oldum. Başarımın 
arttığını düşünüyorum. Çok zevkliydi. 
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Eğlenceli 4 Ö5 Mutlu, çünkü sorular daha güzel ve eğlenceli oluyor. 

Motive Edici 3 
Ö13 Kişisel bilgilerimi problemlerde görmek beni 
mutlu etti. Problemler daha eğlenceli oldu ve problem-
leri yapma hevesim arttı. 

 

Bu sınıflamaya göre “Mutlu” kategorisinde öğrencilerin verdiği cevaplar 

incelendiğinde, uygulamanın öğrenciler üzerinde mutluluk hissini uyandırdı-

ğını, olumlu duygular oluşturduğunu bize gösteriyor.  

“Şaşkın” kategorisinde öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, şaş-

kınlıkla birlikte sevinç ve mutluluk hislerini birlikte yaşadıklarını gösteriyor. 

“Heyecanlı” kategorisinde öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 

kişisel bilgilerini problemlerde görmek öğrencileri heyecanlandırmıştır. 

 “Özel hissetme” kategorisinde öğrencilerin verdiği cevaplar incelendi-

ğinde, kendi isimlerini sorularda görmek kendileri farklı hissettirmiş ve daha 

motive, zevk alarak problemleri çözmelerini sağlamıştır. 

 “Eğlenceli” kategorisinde öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 

problemlerin daha güzel olduğu daha çok eğlenerek çözüm yaptıkları belirtil-

miştir.  

Deney grubundaki öğrencilerden, kişiselleştirilmiş öğretime yönelik gö-

rüşleri “Öğrenci Görüş Formu” ile alınmıştır. 21 öğrencinin 20 tanesi olumlu gö-

rüş belirtmiş, 1 öğrenci “Bana çok problemli bir çocukmuşum gibi hissettirdi.” 

olarak olumsuz görüş belirtmiştir. 

Olumlu görüş bildiren öğrencilerin %25’i hem şaşkınlık hem de mutluluk 

duygularını, %25’i hem heyecan hem de mutluluk duygularını birlikte belirtmiş-

tir. Öğrencilerden alınan görüşlerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veri-

ler, uygulamanın öğrenciler üzerinde mutluluk, eğlenceli, özel hissetme gibi his-

lerini uyandırdığını, olumlu duygular oluşturarak çalışmaya başladıklarını ve 

motive bir şekilde çalışmayı tamamladıklarını bize gösteriyor. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kişiselleştirilmiş matematik problemlerinin öğrencinin akademik başarı 

ve matematik karşı ilgisi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, ulaşılan 

bulgularla elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

Öğrencilerin hangi grupta olduğuna bakmaksızın (tek grup olarak) 44 öğ-

renci için tekrarlı ölçümler arasında anlamlı bir fark vardır. Gruplardan bağım-

sız olarak başarılarındaki yükselişin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hem 

deney hem kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test olarak uygulanan 
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başarı testinden elde ettikleri puanlara göre, her iki gruptaki öğrencilerin de ba-

şarısı artmıştır.  

Ön test- son test arası değişime bakılmaksızın, kişiselleştirilmiş ve kişisel-

leştirilmemiş öğretim gören grupların, tekrarlı ölçümlerinden elde edilen başarı 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu sebeple, öğ-

rencilerin son test puanları üzerinde kişiselleştirilmiş öğretimin anlamlı bir et-

kisi olmadığı görülmüştür. 

 Öğrencilerin başarı değişkenine ilişkin tekrarlı ölçümlerinde gözlenen 

değişim, kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş öğretim gören gruplar ara-

sında anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Süreç içerisinde 

grupların başarı puanlarındaki artışların benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Bu durum, ön test son test puanları arasındaki farklar üzerinde kişiselleştirilmiş 

öğretim değişkenin etkili olmadığı anlamına gelmektedir.  

Öğretim sürecine bakıldığında ise, kişiselleştirmenin başarı üzerinde ista-

tistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmamasına rağmen, kişiselleştirilmiş 

öğretim alan öğrencilerin kavramsal hataları kişiselleştirilmemiş öğretim alan 

öğrencilere göre çok daha fazla azalma göstermiştir. Bu durum, kişiselleştirilmiş 

sözel problem alan grubun problem durumunu kavramsal olarak doğru algıla-

mada kişiselleştirilmemiş sözel problem alan gruba göre daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. Kişiselleştirilmiş sözel problemlerin, problemi anlama ve yo-

rumlamada, öğrencilerin kavramsal olarak problemi algılamasında yardımcı ol-

duğu söylenebilir. 

Kişiselleştirilmiş öğretimin, öğrenci başarısı üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisinin bulunmamasına rağmen, öğrencilerin kişiselleştirilmiş öğ-

retime dair belirttikleri görüşlere göre; çalışmaların kendileri için daha ilgi çe-

kici, heyecan verici ve eğlenceli olduğunu, kişiselleştirilmiş alıştırmaların da 

kendilerini özel hissettirdiğini ve motivasyonlarını ve soru çözmeye dair ilgile-

rini arttırdığını ifade etmişlerdir. Bu yorumlardan, uygulamanın eğlenceli ol-

duğu ve motivasyon üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

Türkçe okuduğunu anlama düzeyi ile sözel matematik problemlerini 

çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Farklı 

Türkçe okuduğunu anlama düzeyinde bulunan öğrencilerin matematik başarı 

testinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

durum öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi ile problem çözme becerisi ara-

sında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  

Araştırmadan elde edinilen bulgulara göre, kişiselleştirmenin öğrenci ba-

şarısı üstünde anlamlı bir etkisi yoktur. Bu çalışmadan başarı adına elde edilen 
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bilgiler, Anand and Ross (1987), Ku ve Sullivan (2000), Bates ve Wiest (2004), 

Ku, Harter, Liu, Thompson ve Cheng (2007), Ku ve diğerleri (2004), Çakır Balta 

(2008), Çakır ve diğerleri (2016), Balcı (2016) , Regis (2017) ve Doğan’ın (2017) 

tarafından yürütülen araştırmalarda bulunan sonuçları destekler nitelik taşı-

maktadır. Ancak, alan yazında araştırma yürütmüş olan bazı araştırmacılar ise 

kişiselleştirilmiş öğretimin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip ol-

duğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmalardan bazıları Lopez ve Sullivan (1992), 

Cordova ve Lepper (1996) ), Ku ve Sullivan (2002), Akinsola ve Awofala (2009), 

Awofala, Balogun ve Olagunju’nun (2011), Awofala (2011), Sullivan ve Yu’nun 

(2014), Sezer (2015), Dutke ve diğerleri (2015), Zeytçioğlu (2017) , Çakır, Mete 

ve Ertan (2019), Bernacki ve Walkington (2018) tarafından yürütülen çalışma-

lar olup; farklı alan ve seviyelerde yürütülen bu çalışmaların sonunda kişiselleş-

tirmenin başarı üstünde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Kişiselleştirilmiş öğretim materyalleri uygulanan öğrencilerin uygula-

maya yönelik görüşleri alınarak incelenmiştir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde, 

uygulama öğrencilerin ilgileri, duyguları ve motivasyonlarını olumlu bir şekilde 

etkilemiştir. Öğrenci görüşleri sonucu elde edilen bulgular, Hart (1996), Bates 

ve Wiest’in (2004), Powell, Tindal ve Millwood (2008), Çakır Balta (2008), Çakır 

ve Şimşek (2009), Awofala (2011), Çakır (2013), Awofala (2014), Dutke ve di-

ğerleri (2015), Sezer (2015), Awofala (2016), Balcı (2016), Mete ve Çoşkun 

(2021), Regis (2017) ve Doğan (2017) tarafından yapılan çalışmalarda elde edi-

len bulguları destekler niteliktedir.  

Kişiselleştirmenin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi, ilgili konuya, öğ-

renme ortamına, öğrencilerin özelliklerine ve yapılan kişiselleştirmenin niteli-

ğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İlgili alan yazına dayanarak sözel 

matematik problemlerini kişiselleştirmenin öğrenci başarısını artırıcı etkileri 

olacağı beklentisi ile çalışma yapılmış ve olumlu etkiyi doğrulayan öğrenci gö-

rüşlerine dair bulgular bu beklentileri karşılamıştır. 

Alan yazında yapılan kişiselleştirilmiş materyallerle öğretim ile ilgili ya-

pılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, öğrencilerin sözel matematik 

problemlerinde yaptıkları hataların nedenlerini incelenmiştir. Veriler ışığında, 

kişiselleştirmenin başarı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bu-

lunmamasına rağmen, kişiselleştirilmiş sözel matematik problemi alan grubun, 

kişiselleştirilmemiş sözel matematik problemi alan gruba göre kavramsal hata-

ları daha fazla azalma gösterdiği ortaya konmuştur. Bu durum, kişiselleştirilmiş 

sözel problem alan grubun problem durumunu kavramsal olarak doğru algıla-
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mada kişiselleştirilmiş sözel problem almayan gruba göre daha başarılı oldu-

ğunu göstermiştir. Kişiselleştirilmiş sözel problemlerin problemi anlama ve yo-

rumlamada, öğrencilerin kavramsal olarak problemi algılamasında yardımcı ol-

duğu söylenebilir. Kişiselleştirilmiş sözel problemlerin, problemin öğrenciler 

tarafından anlaşılmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir (Lopez ve Sullivan, 

1991, 1992; Ku ve Sullivan, 2000). Tabi ki, problemi anlamayı kolaylaştırmak 

problemi çözmek için tek başına yeterli değildir. Bates ve Wiest’in (2004) de 

belirttiği gibi sözel problemlerin çözümü konusunda öğrencilerin başarısızlığın 

yalnızca soruyu anlamamak değil; öğrenciler soruyu anlamış olsalar bile kesir 

kavramını ve ilgili problemleri kavramsal ve işlemsel olarak anlamlandırma ve 

uygulama adımında sorun yaşayabilirler. Sonucun nedenleri arasında bu du-

ruma ek olarak; öğrencilerin daha önce böyle bir uygulama yapmamış olmaları, 

konunun 5. sınıf seviyesi için zor bir konu olması, kesirler konusunun soyut dü-

şünme becerisi gerektirmesi ve bu nedenle somut düşünme becerisinden soyut 

düşünme becerisine geçişi tam olarak tamamlamamış 5. sınıf öğrencileri için an-

laması ve kavraması zor bir konu olması, okuduğunu anlamlaştırma ve yorum-

lama noktasında öğrencilerin daha da gelişmesi gerektiği, konu tekrarlarının ye-

tersiz oluşu ve az alıştırma yapmaları öğrencilerin başarı ve ilgilerinin istatis-

tiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilenmemiş olmasına neden olarak düşünüle-

bilir.  

Kişiselleştirilmiş öğretim, öğrencinin derse ilgisi ve öğrenme isteği üze-

rinde etkili olduğu için matematik yanında diğer disiplinlerde de özellikle öğ-

rencilerin zorlandıkları konularda kullanılabilir. Kişiselleştirilmiş öğretim ma-

teryalleri öğrenciye kendisini özel ve mutlu hissettirerek, öğretmenine ve derse 

karşı olumlu hisler oluşturmasını sağlamaktadır. Bu öğretimin, özellikle ilkokul 

ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerle uygulanarak, öğretmenler öğrencilerinin 

eğitim ve öğretim sürecini olumlu duygularla beslenmesini sağlayabilir. 

Kişiselleştirilmiş öğretim materyalleri ölçme değerlendirme materyali ya-

nında sınıf içi veya dışında uygulanan materyallerde de kullanılabilir. 

Kişiselleştirilmiş öğretimin başarıya ve ilgiye olan etkisi yanı sıra derse 

karşı tutum, motivasyon üzerine etkisini inceleyen daha fazla çalışma yapılabilir.  
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

 

ÖZET 

Səfəvilər dövlətinin yaranması, idarəetmə sistemi, xarici siyasəti, süqutu ilə 

yanaşı, mədəni həyatı ilə əlaqədar məsələlər də bir çox səfəvişünas alim tərəfindən 

araşdırılmışdır. Böyük Britaniya əsilli, Toronto Universitetinin əməkdar professoru 

Rocer Seyvori də Səfəvilər dövlətinin tarixinin müxtəlif sahələri ilə bağlı fundamental 

əsərlər yazmışdır. Bu əsərlər əsasında, tərtibatının nəfisliyi baxımından ölkə sərhədləri 

hüdudlarında da məşhurluq qazanan Səfəvi xalçaları məqalənin tədqiqat obyekti kimi 

seçilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı hökmdarların hakimiyyəti illərində ön 

plana çıxmış müxtəlif şəhərlərin xalçaçılıq məktəbləri özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 

bütünlükdə dünya mədəniyyət mirasına töhvələr vermişdir. Məqalədə tədqiqatçının 

mövzu ilə əlaqədar araşdırmaları əsas götürülsə də, verilən məlumatların etibarlılığını 

müəyyən etmək məqsədilə müxtəlif yerli və xarici tarixşünaslıq materiallarına da 

müraciət olunmuş, müqayisəli təhlil metodu əsasında ümumiləşdirmələr aparılmışdır.  

Anahtar Kelimeler: Səfəvilər, Rocer Seyvori, xalça, Şah I Abbas, Şah I Təhmasib. 

 

Carpets of The Safavid Period from The Point of View of Roger Savory 

 

ABSTRACT 

The formation, administrative system, foreign policy and disintegration of the Sa-

favid state, as well as issues related to cultural life, have been studied by many Safavid 

scholars. British-born, Distinguished Professor of the University of Toronto Roger Sa-

vory also wrote fundamental works on various areas of the history of the Safavid state. 

Based on these works, Safavid carpets were chosen as the object of study in the article, 

which also became popular outside the country due to the elegance of their design. It 
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should be noted that carpet weaving schools located in various cities of the country and 

coming to the fore during the reign of individual rulers, as a whole, with their unique 

features, contributed to the world cultural heritage. In order to determine the reliability 

of the data obtained on the basis of the researcher's work on this topic, also uses various 

domestic and foreign materials on historiography, generalizations are made on the basis 

of the method of comparative analysis.  

Keywords: Safavids, Roger Savory, carpet, Shah I Abbas, Shah I Tahmasp. 

 

ANA METİN 

Xalçaçılıq orta əsr Azərbaycan sənətkarlığının ən geniş yayılmış 

növlərindən biri olmuşdur. XVI-XVII əsrlərdə xalçaçılıq Azərbaycanda həm 

bədii xüsusiyyətlərinə, həm də istehsalın həcminə görə öz inkişafının ən yüksək 

səviyyəsinə çatdı. R.Seyvorinin fikrincə, ilk xalçalar yarımköçəri tayfaların 

qadınları və uşaqları tərəfindən öz sürülərinin yunu və təbii rənglərin hesabına 

qəbilə xalçaları kimi toxunulurdu. Bu xalçalar adətən parlaq, əlvan rənglərdə, 

qalın, kifayət qədər sadə dizaynda idi. Onlar fərdiliyi, daha çox nizamsız for-

mada olması, müxtəlif boyaların istifadəsi nəticəsində rəng dəyişikliklərilə xa-

rakterizə olunurdular (Savory, 1980:136). 

Səfəvi dövrünün xalçalarının davamlı nüfuzu onların üstün keyfiyyəti, 

qismən də rəng və dizaynın mükəmməlliyi ilə bağlı idi. Əsas rənglər mavi (in-

diqo və masmavi), qırmızı (al qırmızı və pas) və sarı olduğu halda, qəhvəyi və 

yaşıl rənglərindən daha az istifadə edilirdi. Ən incə xalçalarda xov ipəkdən, 

bəzən qızıl və ya gümüş sapdan toxunulurdu. Dizaynlar əsasən nəbati və ya 

həndəsi xarakter daşısa da, xüsusən “ov xalçaları” kimi tanınan növdə insan və 

heyvan fiqurlarına rast gəlinməsi istisna deyildi. Böyük mərkəzi medalyon bir 

çox xalça dizaynında görünürdü və bütün xalçalarda çox vaxt yarpaq və ya çiçək 

motivini, bəzi hallarda şərti və faktiki olaraq həndəsi forma ehtiva edən bir sıra 

paralel zolaqdan ibarət olan haşiyə vardı. Xalçalara Avropada böyük tələbat ol-

ması faktını da xüsusi vurğulamaq lazımdır. Belə ki, onların XVII əsrin varlı bür-

gerlərinin evlərində olmasını Rubens, Van Deyk, Breygel və başqalarının 

rəsmlərinə nəzər salmaqla görmək mümkündür (Savory, 1980:137). 

XVI əsrdən öncəsinə aid İran ərazisində mövcud olmuş xalçaların heç bir 

nümunəsinin dünya muzeylərində olmamasının səbəbini R.Seyvori metalişləmə 

və keramika məmulatlarından fərqli olaraq, xalçaların təbiətcə tez xarab olması 

ilə əlaqələndirir. Lakin S.Onullahi yazır ki, Səfəvilər dövrü Təbrizdə ərsəyə 

gətirilən xalı və xalçaların toxunuş və rəngindən fərqli olan və XV əsrin sonuna 

aid Təbrizdə toxunmuş xalıların bir çoxu xarici muzeylərdə saxlanılır (Onullahi, 

1980:96-97). Londondakı Viktoriya və Albert Muzeyinin ən böyük və qədim 
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sərvətlərindən biri kimi Şah I Təhmasibin taxta çıxmasından on iki il sonraya – 

942-cı ilə (1535/6) aid olan məşhur Ərdəbil xalçasını və daha əvvələ – I Təhma-

sibin atası I İsmayılın hakimiyyətinin son illərinə aid 929-cu il (1522/3) Milan 

ov xalçasını göstərmək olar. Hazırda da Londonda Viktoriya və Albert Muzey-

ində olan Ərdəbil xalçası Kaşanda toxunan və Şah I Təhmasibin Ərdəbildəki 

əcdadlarının ziyarətgahına hədiyyə etdiyi bir cüt xalçadan biridir. Ərdəbil 

xalçasının hər bir xüsusiyyəti xalçaçılıq sənətinin şahəsəri sayıla bilər. Məsələ 

sadəcə həmin dövr üçün möhtəşəm sayıla biləcək ölçülərində (5,34X10,51) 

deyil. Təbrizin xalçaçılıq emalatxanalarında “Allahın qulu Maqsud Kaşani 

tərəfindən” əsər Azərbaycan xalçalarına xas, lakin ayrı-ayrılıqda şərh edilə bilən 

xüsusiyyətlərə malikdir (Бретаницкий, 1976). Bu xalça ənənəvi medalyon 

xalçaları kateqoriyasına aiddir. Medalyonda bir-birinin ardınca üç naxış sırasına 

müvafiq olaraq, üç müxtəlif hərəkət və rəng simvolları mükəmməl ardıcıllıq və 

məqsədəuyğunluqla düzülüblər. Mərkəzdə üzərində lotus çiçəkləri üzən, 

güllərlə əhatə olunmuş kiçik yaşıl hovuz var. Böyük dördbucaqlı naxışda for-

malaşmış qoşa arabesklər mərkəzi motivi mahiyyət etibarı ilə kölgələrlə 

genişləndirir və medalyonun xarici kəsimlərilə uyğunlaşdırır. Eyni sahənin əks 

axımında bərabər oxlar üzərində oxşar şəkildə düzülmüş formal bulud zolaqları 

var. Bu bulud lentləri açıq-mavi və ağ rəngdə olub dəyər baxımından yerə o 

qədər yaxındır ki, arabesklərdən daha az nəzərə çarparaq ikinci sırada yer alır-

lar. Üçüncü naxış zərif kiçik sarmaşıq və çiçəklərdən ibarətdir. Sahənin 

naxışlanması tərifdən və təhlildən kənardır. Fon bütün kompozisiyaya incə bir 

işıltı verən dalğalı tonallığa malik zəngin parlaq indiqo rəngindədir. Bir sıra sar-

maşıq sistemləri, hər biri öz prinsiplərinə əməl edərək, çarpaz və əks çarpışaraq 

bir-birinə toxunur və toqquşur. Çoxsaylı sistemin mürəkkəbliyi və qarşılıqlı 

asılılığı təsadüfi və səxavətli əllə səpilən çiçək bolluğu effektinin yaranmasına 

səbəb olur. Lakin əslində onların heyrətamiz dərəcədə məhdud sayı var və mən-

tiqi kök düzülmələri ilə mövqelərinin idarə edilməsi hər hansı pozğunluğun 

qarşısını alır (Savory, 1980:137-138). 

Eyni dərəcədə məşhur Milan xalçası pers (Səfəvi – L.N.) xalçalarının başqa 

bir əsas kateqoriyası olan ov xalçasının möhtəşəm nümunəsidir. Milan 

xalçasının mərkəzi səkkizguşəli medalyonunda tarix və onu hazırlayan 

Qiyasəddin Caminin adını verən kartuş var (Dimand, 1971: 15). Ustad toxucu 

Qiyasəddin Caminin nisbəsi onun Xorasandakı Camdan gəldiyini göstərir. R.Sey-

vori A.Poupa istinad edərək yazır ki, xalçada faktiki olaraq heç bir Xorasana xas 

cizgiləri olmadığından, şübhəsiz ki, Qiyasəddin və ya onun atası təxminən XVI 

əsrin əvvəllərində Təbrizdə Şah I İsmayılın sarayında başlayan Səfəvi 

intibahının açdığı yeni və maraqlı imkanlardan faydalanmaq üçün Xorasanı tərk 
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etmiş bir qrup görkəmli sənətkarlardan biri idilər. Xalça dərhal əzəmət və 

gözəllik təəssüratı yaradır. Qırmızı rəngli mərkəzi medalyon lotus qönçələrinin, 

çiçəklərin, yarpaqların və solğun mavi Çin buludlarının mürəkkəb dizaynı ilə 

örtülmüşdür. Əsas sahənin zəmini çox dərin parlaq indiqo rəngdədir və olduqca 

zəngin çiçək naxışları ilə örtülmüşdür. Bu rəngarəng fonda qırmızı və ya ağ atlı 

ovçular böyük çırpınan bir ovun öldürülməsi ilə məşğuldurlar. sayına və 

çeşidinə görə heç bir xalçada eyni olmayan adi heyvanların əksəriyyətinin 

narahatlıq içində ora-bura qaçmaqları canlı və təbii şəkildə çəkilmişdir. Milan 

xalçasında istifadə olunan müxtəlif rənglərin sayı iyirmiyə yaxındır ki, bu da hər 

hansı digər erkən Şərq xalçasında istifadə ediləndən çoxdur (Savory, 1980:138). 

Şirvan, Qarabağ, Gəncə, Qazax xalçaları ornamentlərinin məzmunu etibarilə 

Təbriz və Ərdəbil xalçalarına oxşasa da, üslub xüsusiyyətlərinə görə onlardan 

fərqlənir. Azərbaycanda həmin dövrdə yüksək keyfıyyətli xovlu xalçalarla 

yanaşı, külli miqdarda xovsuz xalça məmulatı (palaz, cecim, kilim, şəddə, vərni) 

də hazırlanırdı (Azərbaycan tarixi, 2007:298). 

Səfəvilər dövründə xalçaçılıq kustar üsuldan iqtisadiyyatın mühüm 

hissəsini təşkil edən milli miqyasda fəaliyyətə qədər yüksəldi. Dekorativ dizayn 

sahəsində xalçaları bəzəyən motivlərin bəziləri Səfəvi toxumalarını və 

tikililərindəki motivlərlə eynidir. Heratdan olan rəssamlar Şah I İsmayılın 

dövründə (1487-1524) Təbrizə gələrək, Herat üslubu ilə Təbriz üslubu arasında 

ilk körpünü yaratmışdılar (Abouali, L. ve d., 2020:501). Şah I Təhmasib (1524-

1576) xalçaçılığa böyük maraq göstərərək onu sənət səviyyəsinə qaldırmışdı. 

Məlumdur ki, o, İstanbuldakı Süleymaniyyə məscidinə xüsusi xalçalar 

hazırladaraq hədiyyə etmişdi və deyilir ki, bəzi xalçaların dizaynı onun özünə 

aid idi. R.Seyvori qeyd edir ki, hökmdarın erkən bədii sənət təhsili nəzərə 

alındıqda, bu, o qədər də təəccüblü deyildi. Tarixçi-sənətşünas A.Poup Səfəvilər 

dövründə rəssamların və xalçaçıların yaxından tanınmasına diqqət çəkərək 

bununla bağlı ən görkəmli üç nəfərin – Behzad (vəfatı təqribən 1535/6), Sultan 

Məhəmməd (vəfatı təqribən 1543) və Seyid Əlinin adlarını xüsusi vurğulayır 

(Savory, 1980:136-137). Məhz bunun məntiqi nəticəsi olaraq, ilk həqiqi xalça 

fabriki Büyük Şah Abbasın hakimiyyət dönəmində (1588-1629) İsfahanda, 

Kaşanda və digər ərazilərdə inşa edilməklə milli sənaye sahəsinə çevrildi. 

Kaşanda ipək və qızıldan toxunmuş xalçalar toxunurdu, İsfahanda isə təkcə 

şahların sifarişi ilə dəbdəbəli xalçalar deyil, şah emalatxanalarının usta 

toxucuları tərəfindən fərdi şəxslərin sifarişi ilə toxunan xalçalar da hazırlanırdı. 

Bu xalçaların çoxu ixrac üçün hazırlanmışdı və bu fakta nümunə kimi 

hakimiyyət illəri I Abbasın dövrü ilə demək olar ki, tam üst-üstə düşən Polşa 

kralı Sigizmund II Vasa (1587-1632) tərəfindən verilmiş ixrac sifarişinin xüsusi 
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təfərrüatları var. Belə ki, kral 1601-ci ildə öz saray satıcısını Varşavadan İrana 

(Səfəvi dövlətinə – L.N.) göndərdi və krala Kaşana gedərək bir neçə xalça sifariş 

edərək onların toxunmasına şəxsən nəzarət etmək tapşırığı verdi. Kral II 

Sigizmund 1642-ci ildə Reyn Seçici Palatinası ilə evlənərkən qızına cehizinin bir 

hissəsi olaraq bu xalçalardan hədiyyə etmişdi (Savory, 1980:139). 

 

SONUÇ 

 XVI əsrdə Səfəvi dövlətinin yaranması ilə Azərbaycan xalçaçılığı istər 

bədii səviyyəsi, istərsə də istehsal həcminin artması baxımından öz inkişafının 

xüsusi mərhələsini keçdi. Xalçaların yaradılması prosesində toxucularla yanaşı, 

dövrün görkəmli rəssamlarının da iştirak etməsi bu işlərin fərqləndirici 

xüsusiyyətlərindən birinə çevrildi. Səfəvilərin mövcudluğunun ilk illərində 

heratlı rəssamlar Səfəvi sarayı tərəfindən yenidən Təbrizə dəvət edildi və bu, 

xalça dizaynında yeni bir dövrün başlanğıcı oldu. Yeni spiral dizaynlar və 

kompozisiyalar, daha sonra İsfahan şəhərində Şah I Abbasın çiçəyi kimi təqdim 

edilən yeni çiçəklər estetikanın ən yüksək nöqtəsi oldu. Bu üslub o qədər gözəl 

işlənib hazırlanmışdı ki, bu gün də xalça dizaynlarının bəzilərində 

mövcudluğunu saxlamışdır. Hal-hazırda ABŞ, İngiltərə, Almaniya, İsveçrə, 

Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, İran və digər ölkələrin müxtəlif muzeylərində, şəxsi 

kolleksiyalarında saxlanılan xalılar, xalçalar, namazlıqlar və toxuculuq sənətinin 

digər məmulatları Səfəvi mədəniyyətinin incilərinin gözəlliyini göz önünə 

sərməklə yanaşı, nə qədər geniş şəkildə yayılmasından xəbər verir (Azərbaycan 

xalçaları dünya kolleksiyalarında, 2010). 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ DEPRESYON 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 

Arş. Gör., Ayşenur DURSUN1 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

 

Öz 

Amaç: Çocuk istismarı veya ihmali, bir çocukluk travması, ebeveyn veya bakıcı 

olarak yetişkin birey nezdinde çocuğa yönelik, sosyal normlar ve profesyonel bireylerce 

uygunsuz veya zararlı kabul edilen ve çocuğun gelişimini engelleyen veya sınırlayan 

tüm eylem ve ihmallerdir. Bu eylemler veya ihmaller sonucunda çocuk fiziksel, zihinsel, 

cinsel veya sosyal zarara maruz kalmakta, sağlığı ve güvenliği risk altına girmektedir. 

Çocuk istismarı duygusal, cinsel veya fiziksel istismar olarak, çocukların ihmali ise duy-

gusal veya fiziksel ihmal olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda çocukluk çağı trav-

maları ruhsal bozukluklar için önemli bir risk faktörüdür. Araştırmada çocukluk çağı 

travmalarının depresyon üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmaktadır.  

Yöntem: Çalışmanın yöntemi olarak literatür taraması belirlenmiştir. Bu doğrul-

tudaliteratürdeki kaynaklar taranarak belli bir sonuca ulaşılmaktadır.  

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre ciddi bir travmatik olay yaşamak veya ta-

nık olmak bireyin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.  

Sonuç: Travmatik yaşam olaylarının doğrudan psikolojik bozukluklara yol açma-

dığı, aksine kişinin ruhsal dengesini bozarak dayanıklılığını azalttığı, kişiyi ruhsal bo-

zukluklara karşı savunmasız hale getirdiğine inanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: çocukluk travması, depresyon, majör depresyon 

 
Investigation Of The Effect Of Childhood Trauma On Depression 
 

ABSTRACT 

Aim: Child abuse or neglect is a childhood trauma, all actions and neglects against 

the child as a parent or caregiver, which are considered inappropriate or harmful by 

social norms and professional individuals, and prevent or limit the child's development. 

As a result of these actions or omissions, the child is exposed to physical, mental, sexual 

or social harm, and his health and safety are at risk. Child abuse is classified as emotio-
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nal, sexual or physical abuse, and neglect of children is classified as emotional or physi-

cal neglect. In this context, childhood traumas are an important risk factor for mental 

disorders. The aim of the study is to determine the effect of childhood traumas on dep-

ression. 

Method: Literature review was determined as the method of the study. In this 

direction, a certain conclusion is reached by scanning the sources in the literature. 

Results: According to the results of the research, experiencing or witnessing a 

serious traumatic event may negatively affect the mental health of the individual. 

Conclusion: It is believed that traumatic life events do not directly cause psyc-

hological disorders, on the contrary, they reduce the resilience of the person by disrup-

ting his mental balance, making the person vulnerable to mental disorders. 

Keywords: childhood trauma, depression, major depression 

 
GİRİŞ 
Hüzünlü ve depresif bir ruh hali yaratan depresyon, değersizlik, küçüklük, 

zayıflık, direnç, çekinme, konuşma isteğinin olmaması, fizyolojik fonksiyonların 
yavaşlaması ve durgunluk gibi olumsuz yönleriyle ortaya çıkar. Depresyon duy-
gudurum bozukluklarına neden olan önemli bir bozukluktur Ekşioğlu Ahad, 
2016: 48. İnsanların yaşadığı olumsuz olayların depresyon için etkileri vardır. 

Çocukluk çağı travması günümüzde önemli bir ölüm nedenidir ve sıklığı 
üzerinde değişik bilgiler vardır. Bu değişimlerin sebepleri arasında raporlama 
sorunları bulunmakadır. Ölümler, istismar ve ihmal nedeniyle 15 yaşın altındaki 
bireylerde meydana gelmektedir. Bu nedenle çocukluk çağı travmaları, incelen-
mesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Çocukluk çağı travma-
ları kendini farklı şekillerde gösterebilir. Eve gitmekten kaçınma, vücudundan 
farklı izler ailenin çocuğa uyguladığı şiddetin sonucu olarak görülebilmektedir 
(Bedirhanbeyoğlu, 2018). 

Çocukluk çağı travmalarının kişilik gelişimi üzerindeki etkisi hem günü-
müzü hem geleceği aydınlatacak bir husustur. Çocukluk çağı travmaları bireyle-
rin benliklerinde derin yaralar açabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada çocuk-
luk çağı travmalarının suça yönelik, kişilik gelişimi ve depresyona etkisi araştı-
rılacaktır. 

 

1.LİTERATÜR TARAMASI 

1.1. Çocuk, Çocukluk Çağı ve Travma Kavramları 

Bütün toplumların yaşamına veya biçimine göre farklı tanımlamaları ya-

pılsa da çocuk kavramı; Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşın altındaki bi-

reyler olarak tanımlanmakta ve kanunen yetişkin sayılmamaktadırlar (Altıpar-
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mak, 2008: 10). 1990 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yürür-

lüğe giren anlaşmaya göre, bütün çocukların belirli haklara sahip olduğu ve her-

hangi bir ayrımcılık, ceza, ihmal veya istismara maruz bırakıldığında kapsamlı 

ve etkin bir şekilde korunması gerektiği belirtilmiştir. Geçen on yılda çocuklar 

ve çocukluk üzerine yapılan araştırmalar artmış ve konunun önemini göster-

miştir (Bayramoğlu, 2009). 

Travma algısı bireyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkiler. 

Başka bir deyişle, buna tüm sarsıcı olaylar denmektedir. 18. yy ve öncesinde 

travma, fiziksel kalıntıları olan bir olgu biçiminde geçerliliğini koruyordu ve ilk 

olarak on dokuzuncu yüzyılda travmanın fiziksel boyutların yanı sıra psikolojik 

etkilerinin de olduğu belirtilmiştir (Herman, 2011: 24). On dokuzuncu yüzyıla 

kadar, travma sonrası stres bozukluğu olan bireylerin akıl hastalığından muz-

darip olduğu düşünülmektedir. 1970 Fransa-Prusya Savaşı'nın ardından cephe-

den dönen askerler, psikiyatristlerin dikkatini çeken bazı psikolojik sıkıntılar 

yaşamıştır. Bu savaştan sonra bireylerin sadece fiziksel sorunlardan değil, aynı 

zamanda travmadan zihinsel olarak da etkilendiklerine inanılmaktadır (Kokur-

can ve Özsan, 2000: 21). 

Travma insanların yüksek düzeyde korku yaşamalarına sebebiyet verir-

ken aynı zamanda da onları dehşete düşürür. Tehditlere yeterli bir yanıt veril-

mez ve psikolojik travma riski vardır. Zihinsel travma aniden ortaya çıkar ve 

kendini şiddetli bir duygusal saldırı veya başka bir yerden saldırı ile gösterir. 

Dış şoklar dışarıdan gelse de çok hızlı bir darbe mekanizmasına sahiptir (Terr, 

2003: 322). 

Van der Kolk (1994: 384-411), iç ve dış kaynakların dışarıdan gelen teh-

ditlerle karşı karşıya kaldığı ve bu durumla baş edemediğinde bir travma yaşan-

dığını belirterek, travmanın karmaşıklığı ile ilgili benzer bir duruma değinmek-

tedir. Cinsel saldırı, içsel yönelim ve çevre arasındaki dengeyi bozan travmatik 

bir durum olarak tanımlanmaktadır. Bir saldırı gerçekleştiğinde, bireyin hayatı 

kısmen tehlikeye girer, bedenin bütünlüğü bozulur ve yoğun bir korku ve endişe 

hali ortaya çıkar. Bu dönemde cinsel saldırıya uğrayan kişi hayatının kontrolünü 

kaybeder ve ardından bu saldırıda uzun süre devam eden savunma mekanizma-

larında aksaklıklar meydana gelir (Uluocak vd., 2014: 374). 

İstismar, bireyin sosyal çevresi ve vücut üzerindeki gücünün dışarıdan ge-

len tehlike, zarar ve tehditlere maruz kalması sonucunda ortaya çıkar ve bu gibi 

durumlarda istismara açık hale gelir. Bir kişinin travmatik deneyimleri, kendi-

sini ölüme çok yakın hissettiren bir depresyon sürecini içerir. Bir tehdide karşı 
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yeterli savunma geliştirilemediğinde ortaya çıkan durum travma olarak tanım-

lanmaktadır (Uluocak vd., 2014: 375). 

Travma, bir çocuğun yaşamını veya fiziksel bütünlüğünü tehdit eden kor-

kutucu, tehlikeli veya şiddet içeren bir olaydır. Sevilen birinin yaşamını veya fi-

ziksel bütünlüğünü tehdit eden travmatik bir olayla yüzleşmek de travmatik bir 

durum olarak tanımlanabilir. Bu özellikle küçük çocuklar için önemlidir, çünkü 

güvenlik duyguları bağlarını etkiler. Travmatik deneyimler, olaydan sonra de-

vam ettirilebilen ve yeniden yaşanabilen özelliklere sahip olabilir. Çocuklar 

korku, çaresizlik veya korku hissedebilirler; Kalp krizi ve kusma gibi fizyolojik 

tepkilerin yanı sıra, travmatik deneyimin sonuçlarından kaçınmak için kendile-

rini veya kendilerini başkalarından koruyamayan çocuklar da fiziksel ve duygu-

sal tepkilerden etkilenebilir (Zoroğlu ve ark., 2001: 69). 

Günümüzde yetişkinler çocukları korumak için çok çalışsalar da tehlike-

den kaçınılamaz. Çocuğun dahil olduğu ortamın (doğal afet, trafik kazası, zorba-

lık veya toplum şiddeti gibi) dışında veya aile içi şiddet, fiziksel veya cinsel taciz 

veya yas gerektiren ölüm gibi süreçler yoluyla tehlikeli bir durum ortaya çıka-

bilir (Zoroğlu ve ark., 2001: 69). 

İhmalin çocuk travması, çocuk istismarı ve yaşam boyu ruhsal sıkıntı üze-

rindeki etkilerini gösteren bulgular artmaktadır. Ruhsal bozukluklara ek olarak, 

olumsuz çocukluk deneyimlerinin birden fazla sağlık faktörünü belirlediği gös-

terilmiştir. Bu değişkenler arasında, sigara bağımlılığı, madde kötüye kullanımı, 

istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, otoimmün hastalıklar, do-

ğuştan gebelik, intihar girişimi, , obezite, alkolizm, karaciğer hastalığı, riskli cin-

sel davranış, abdominal hastalık ve hipoksi dahil kalp hastalıkları yer alır. Çocuk 

istismarı ve ihmalinin psikolojik sonuçları ülkemizde çok sayıda çalışmaya konu 

olmuştur. Travma sonrası çocuk psikolojisi ile ilgili çalışmalar, zorlu ve pahalı 

çalışmaları nedeniyle oldukça sınırlıdır (Zoroğlu vd., 2001: 69). 

Bununla birlikte, bu tür erken gelişimsel olayların geriye dönük değerlen-

dirilmesi önemli bilgiler sağlar. Nitel değerlendirmenin yanı sıra, çocuk istis-

marı ve ihmali, çocukluk öyküsünün nicel değerlendirmesi ve ciddiyeti, çocuk-

luk üzerindeki uzun vadeli etkilerinin standardizasyonu, karşılaştırılması ve sı-

nıflandırılması için bir koşul olarak ortaya çıkmıştır (Uluocak vd., 2014). 

 

1.2. Tanımı 

Aile ile iletişim, çocukların doğduğu andan itibaren başlar; Büyümesini ve 

gelişimini tamamlayana kadar aile ile etkileşime girer. Bireylerin kişilikleri ve 
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psikolojik alt yapıları önce ailede oluşturulur ve büyüdükçe çevrelerine göre şe-

killenir (Altıparmak, 2008: 11). 

Sağlıklı gelişim süreci, bir çocuk her olumlu veya olumsuz durumu anla-

dığında ve gerektiği şekilde buna uyum sağladığında ortaya çıkar. Çocukların 

karşılaştıkları olayları anlaması ve bunlarla başa çıkması normaldir, ancak ba-

zen çocuklar baş edemeyebilir ve kendilerini yetersiz hissedebilirler. Bu duygu-

larla çocuk aşırı korku içinde olabilir ve hayatı hakkında güvensiz düşünceler 

geliştirebilir. Nitekim kimi zaman bir çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminin 

olumsuz etkilenmesine rağmen çıkamadığı bir durum söz konusudur. Belirtil-

diği gibi çocuğun gelişimini veya deneyimini olumsuz etkileyen deneyimler ço-

cukluk çağı travması olarak tanımlanmaktadır (Altıparmak, 2008: 11). 

Çocukluk çağı travması, bir çocuğun genellikle uzun süreli psikolojik ve 

fiziksel etkilerle birlikte ağrı veya duygusal sıkıntıya neden olan bir olaya maruz 

kalması olarak tanımlanır. Bütün tecrübeler aile içi şiddet, terörizm, göç, savaş, 

doğa olayları, ihmal veya taciz olabilmektedir. Bunun gibi olumsuz olaylar bir 

çocuğun yaşamı süresince yaşayabileceği ve çocuk istismarı olarak nitelendiri-

lebilecek olaylardır. Çocuk istismarı, Ulusal Araştırma Konseyince çocuğa duy-

gusal veya fiziksel zarar verebilecek bir davranış kuralları olarak tanımlanma-

mıştır (Tyler ve diğerleri, 2006: 7). Çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen, belirli 

sınırlamalara neden olan, zihinsel zarar ve uygunsuz davranışlar, çocuk ihmali 

ve istismarı olarak tanımlanmaktadır (Taner ve Gökler, 2004: 84). 

Çocuk ihmali ve istismarından çok eski zamanlardan bu yana bahsi geç-

mektedir. 1860'da Paris Tıp Akademisi üyesi adli tıp doktoru Tardieu birkaç kez 

çocuk istismarı hakkında bilgi vermiş ve 1962'de bu durum Quimby ve arkadaş-

ları tarafından hırpalanmış çocuk sendromu olarak tartışılmıştır (Dokgöz, 2004: 

71). Türkiye'de bu konunun tartışılması daha sonra başlamıştır. Çocuk İstismarı 

ve İhmalini Önleme Derneği 1988 yılında kurulmuş, Çocukları İstismardan ve 

Rehabilitasyondan Koruma Derneği 1991 yılında ortaya çıkmış ve zaman zaman 

farklı araştırma merkezlerinde çocuk ihmali ve istismarı tartışılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2014 yılında yayınlanan bir araştırmaya 

göre, yetişkin bireylerin yaklaşık.% 23'ü çocukluklarında fiziksel.istismara,% 

16,3'ü fiziksel ihmalden ve% 36,3'ü duygusal istismardan maruz kalmıştır. Ha-

yat boyu saldırı oranının cinsiyetler arasında anlamlı farklılık göstermediğini 

ancak kadınların daha fazla cinsel saldırıya uğradığını belirtilmiştir (TÜİK, 

2016). Türkiye'de belirtilen oran en az dünyadaki kadar yüksektir. Sofuoğlu vd., 

2014 senesinde 7.540 çocuğun çocukluk deneyimleriyle ilgili yaptıkları bir ça-
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lışmada, çocukların ortalama% 42-70'inin travma yaşadığını göstermiştir (So-

fuoğlu, 2014: 50). Ancak 2010 yılında Türkiye'de yapılan UNICEF çalışmaları; 

Araştırmaya katılan 7-18 yaş arası çocukların %51'inin duygusal,.%43'ünün.fi-

ziksel, %3'ünün de cinsel istismara uğradığı belirlendi (TÜİK, 2016). TÜİK tara-

fından 2015 yılında açıklanan verilere göre çocuklara yönelik şiddet ve cinsel 

istismar öne çıkma üzere çocuklara karşı işlenen suçların %46'sının bu suçlar 

arasında öne çıktığı bildirilmiştir (TÜİK, 2016). 

 

1.3. Tarihçesi 

Çocuk istismarı çok eski çağlardan beri pek çok kaynakta karşımıza çıksa 

da son yüzyılın çarpıcı sorunlarından biridir (Sicher, 2000: 661). Tıp literatü-

ründe Tardieu ilk kez 1860 yılında istismarı tanımlamıştır. Bu tanımlamadan 

ortalama 90 sene sonra Kavi, uzun kemik ya da kaburga kırıkları, subdural he-

matomlar ve çocuk istismarıyla ilişkisini göstermiştir. Kempe öncelikli olarak 

1962'de istismara uğramış çocuklara atıfta bulunmak için “battered child” kav-

ramını kullanmış ve ilerleyen senelerde bu terim “child abuse” olarak anıldı 

(Pressel, 2000: 3058). 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk 

Hakları Sözleşmesi kabul görmüştür. 19. maddesi, ilgili devletlerin çocuğun ba-

kımından sorumlu kişilerin bütün olumsuz muamelesine karşı yükümlülüğünü 

içerir ( Aral ve Gürsoy, 2001). 

Türkiye’de çocuk istismarı ile ilgili araştırmaların başlangıcı çok yeni 

olup, ergen ruh sağlığı, pediatri, çocuk ve adli tıp, alanlarında yapılan çalışmalar 

bu duruma açıklık getirmeye çalışmıştır (Polat, 1998). 

 

1.4. Depresyon Tanımı  

Depresyon Latince “depressus” sözcüğünden türemiştir. Aşağı doğru ise 

bitkin, sıkıcı, durgun manalarını da barındırmaktadır. Dilimizde, depresyon 

duygusal çöküntü ve çökkünlüğe tekabül eder. Depresyon çeşitli fiziksel veya 

zihinsel hastalıklarla ortaya çıkabilir. Zihinsel durum şeklinde olan depresyon, 

bireyin yaşamının bir bölümünde, bazen belirli bir nedenden dolayı, bazen de 

günlük problemlerden kaynaklanır. Depresyon, ana duyguların hüküm sürdüğü 

tüm fiziksel, duygusal ve sosyal semptom ve şikayetleri içerir (Köknel, 2005: 

90). 

Hipokrat, keşfedilen ilk ruhsal hastalıklarından biri olan depresyonun ilk 

tıbbi açıklamasını yapmış ve Hipokrat buna "kara safra " adını cererek ve dep-

resyon olarak tanımlamıştır. Hipokrat’a göre depresyon, anksiyete, intihar, 
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üzüntü, kayıtsızlık ve isteksizlik anlamına gelen bir halsizlik durumu, ve safra 

bozuklukları olarak belirtmiştir (Karayağız, 2013: 30). 

Depresyonun, meydana gelme nedenleri, izlediği yol ve tedavisi açısından 

çok karmaşık bir yapıya sahip olan zihinsel bir hastalıktır. Depresyon sadece zi-

hinsel bir bozukluk değildir. Genel olarak depresyon; hüzünlü ruh hali ve dü-

şünceler, sakinlik, açıklık, dikkat eksikliği, karamsarlık duygusu, konuşma ve 

davranış bu fiziksel fonksiyonlarda azalma gibi semptomların ortaya çıktığı bir 

sendromdur (Karayağız, 2013: 74). 

 

1.5. Depresyon Belirtileri 

Depresyondaki temel bozukluk, hüzün baskınlığı olan duygusal bir du-

rumdur. Üzüntü, acı seviyesine ulaşan bir duygu halidir. İsteksizlik, depresyon 

ve karamsarlık duygularını içerir (Köknel, 2005: 109). 

Depresyon halinde bir kişinin üzüntü hissi, fiziksel durumundaki değişik-

likler, sürekli uyumak veya bitmeyen uyuma isteği, iç acı, endişe gibi semptom-

lar depresyonun belirtileridir. Ayrıca, bir bireyin benlik saygısı ve değersizliği, 

fiziksel aktivitenin azalması, sürekli intihar düşünceleri, melankolik bir ruh hali 

belirtileri gibi cinsel dürtü belirtilerini de azaltmaktadır. DSM- V majör depres-

yon skalaları şu şekilde gösterilmiştir (Tarhan, 2013: 35). 

Gün boyu devam eden melankolik bir ruh hali, 

Toplum yaşamındaki isteksizlik ve ilgisizlik, 

Kilo alımı veya kaybındaki fiziksel değişiklikler, 

Uykusuzluk veya aşırı uyku, 

Psikomotor ajitasyon veya geciktirme, 

Azalan fiziksel aktivite ve enerji kaybı, 

Entelektüel konsantrasyon ve belirsizlik eksikliği, 

Suçlu hissetmek için yararsız ve yararsız hissetmek, 

İntihar eğilimi, planı veya girişimi (DSM - V). 

Bireyde depresyonun varlığından söz etmek için, son beş günlük periyotta 

ve önceki işleyişinde ve yukarıdaki hususların beşinde veya daha fazlasında 

benzerliklerin olması; “Melankolik bir ruh hali”, “ilginin azalması” veya “tat ala-

mama” durumunun belirtilerinden en az biri olmalıdır (Beck ve Alford, 2009: 

87). 

Depresif ruh hallerinin temelinde durgunluk ve direnç yatar. Bir yandan 

hasta, daha önce ailesine ve yakınlarına olan ilgisini kaybettiğinden şikâyet 

eder; öte yandan kişi kendinden memnun olmadığı için ona olan sadakati yük-

seltir. Çevresindeki kişilerin yardımı ve önerileri olmadan net düşünemez ve 



Ayşenur DURSUN 

 

306 

doğru kararlar alamaz. Temel olarak, depresyonu olan insanlar, etraflarında ge-

lişen olayları takdir eder, onlardan daha fazla dikkat eder ve karamsar gözlerle 

bakarlar. İnsanların çoğu zaman ağlama nöbetleri vardır. Depresyondaki insan-

lar geleceği karamsar, mutsuz ve karanlık olarak görürler. Aynı zamanda, dep-

resyonu olan kişilerde motivasyonda bir azalma gözlenmektedir. Örneğin, bir 

ev hanımı ev işini yerine getiremez hale gelir. Öğrenci sınıfta ders çalışmak iste-

mez. Şiddetli depresyon durumunda ise bireyler iştahsızlık yaşar, su içmek ve 

sosyal yaşama katılmak gibi faaliyetlerde bulunamaz (Köknel, 2005: 123). 

  

1.6. Depresyon Nedenleri  

Depresyonun birçok nedeni vardır ve depresyon için birçok faktör etkili-

dir. Depresyon gelişiminde birçok fiziksel, biyolojik, genetik ve sosyal faktör rol 

oynamaktadır. 

Depresyona neden olan faktörler iki ana gruba ayrılabilir. Bunlar; Depres-

yona neden olan faktörler ve tetikleyici faktörlerdir. İlk grup genetik, aile hayatı, 

kişilik yapısı, genel kültür ve eğitim seviyesini içermektedir. İkinci grup genel 

psikoloji ve sosyal stres faktörlerini içermektedir. Bu depresyon belirtileri, bi-

reyin önceki normal olarak tanımladığı normal durumdan belirgin şekilde fark-

lıdır. Bunlar; rahatsızlık, özgüven eksikliği, sosyal bağlantıların zayıflaması, ve-

rimin azalması, sevinç kaybı, algı problemleri, duygulardaki değişiklik, fiziksel 

aktivite nedeniyle iletişim kurulamaması, anında yorgunluk, çeşitli fiziksel acı, 

karamsar bakış açısı, endişe durumu ve belirsizlik korkusu olarak belirtilebilir 

(Güleç vd., 2009: 92). 

 

2.AMAÇ, KAPSAM VE SINIRLILIK 

Çocuk istismarı veya ihmali, bir çocukluk travması, ebeveyn veya bakıcı 

olarak yetişkin birey nezdinde çocuğa yönelik, sosyal normlar ve profesyonel 

bireylerce uygunsuz veya zararlı kabul edilen ve çocuğun gelişimini engelleyen 

veya sınırlayan tüm eylem ve ihmallerdir. Bu eylemler veya ihmaller sonucunda 

çocuk fiziksel, zihinsel, cinsel veya sosyal zarara maruz kalmakta, sağlığı ve gü-

venliği risk altına girmektedir. Çocuk istismarı duygusal, cinsel veya fiziksel is-

tismar olarak, çocukların ihmali ise duygusal veya fiziksel ihmal olarak sınıflan-

dırılmaktadır. Bu bağlamda çocukluk çağı travmaları ruhsal bozukluklar için 

önemli bir risk faktörüdür. Araştırmada çocukluk çağı travmalarının depresyon 

üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmaktadır. 
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2.1.YÖNTEM 

Çalışmanın yöntemi olarak literatür taraması belirlenmiştir. Bu doğrul-

tuda literatürdeki kaynaklar taranarak belli bir sonuca ulaşılmaktadır. Literatür 

taramasında kitap, makale, tez, konferans bildirisi, tarihi kayıt ve rapor gibi 

eserler taranır, bulunur, incelenir ve çalışmaya katkı sağlayacak bilgiler elde 

edilmeye çalışılır. Bir literatür taramasının amacı, araştırma için gerekli bilgiyi 

elde etmek olarak kısaca ifade edilebilir (Bourner, 1996) 

 

2.2.ARAŞTIRMA SORUSU 

Çocukluk çağı travmalarının depresyon üzerinde etkisi var mıdır? 

 

2.3.BULGULAR 

Ciddi bir travmatik olay yaşamak veya tanık olmak bireyin ruh sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilir. Travmatik yaşam olaylarının doğrudan psikolojik 

bozukluklara yol açmadığı, aksine kişinin ruhsal dengesini bozarak dayanıklılı-

ğını azalttığı, kişiyi ruhsal bozukluklara karşı savunmasız hale getirdiğine ina-

nılmaktadır (Eskin, 2006:267). Literatürde, travmatik deneyimlerin, genetik, 

çevresel koşullar, kişilik özellikleri ve çatışma durumları gibi diğer faktörlerle 

birlikte ruhsal bozuklukların gelişiminde önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir. 

Bazı çalışmalarda travmatik yaşam olaylarının hastalık başlangıcını tetiklediği 

veya nörogenezi ve/veya nörotoksisiteyi inhibe ederek prognozu olumsuz etki-

lediği bildirilmiştir (McCrory, 2012:152). 

TSSB standartlaştırılmamıştır. Depresyon, TSSB, panik bozukluğu, artan 

alkol ve uyuşturucu kullanımı, şizofreni bozuklukları ve somatoform bozukluk-

lar gibi psikiyatrik bozukluklar, travmatik deneyimlerin iyi belgelenmiş sonuç-

larıdır (Ursano, 1995). Literatür büyük ölçüde TSSB üzerine odaklanmıştır, an-

cak majör depresif bozukluk hakkında çok az şey bilinmektedir. Literatür, 

travma mağdurlarında majör depresyon gelişme riskinin %20 ile %30 arasında 

olduğunu göstermektedir (Salguero, 2011: 96). 

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocuk istismarı ve ihmalinin uzun va-

dede olumsuz sonuçları olduğunu ve yetişkinlikte depresyon riskini %50 artır-

dığını göstermiştir. Çocukluktaki istismar ve ihmalin tümü, yetişkinlikte daha 

yüksek depresyon, anksiyete bozukluğu ve alkol kullanımı ile ilişkilendirilmiştir 

(Güleç ve ark., 2012). 

Durmuşoğlu ve arkadaşı çocuklukta fiziksel, duygusal ve cinsel istismarın 

depresif belirtilerle ilişkili olduğunu bulmuştur (Durmuşoğlu ve Doğru, 2006: 

240). Yatarak tedavi gören hastaların %50'sinin çocukluk çağında ciddi kronik 
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fiziksel ve/veya cinsel istismar öyküsü olduğu ve bunun duygudurum bozukluk-

larının çoğunluğunu oluşturan ruhsal hastalıklarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

Afetler, doğal veya insan kaynaklı olabilen ve çok sayıda ölüm, yaralanma 

ve çevresel hasara neden olabilen durumlardır. İster insan kaynaklı ister doğal 

olsun, afetlerin sıklığı günümüz dünyasında artmaktadır. Afet sonrası psikopa-

toloji gelişme riskinin %17 oranında arttığı belirtilmektedir (Aker ve ark. 2007). 

Savaş gazileri ve doğal afet ve saldırı mağdurları ile yapılan çalışmalarda 

depresyon, anksiyete ve dönüşüm belirtileri bildirilmiştir (Carson, 1991). Me-

todolojik farklılıklara rağmen, 17 Ağustos depreminden sonra farklı zaman di-

limlerinde yapılan toplum temelli çalışmalarda, yüksek riskli topluluklarda (sa-

lıkçılar, yardım ekipleri gibi) %11-%42 ve %1 ile %4,5 arasında anlamlı depres-

yon oranları bildirilmiştir (Aker, 2006: 205). 

Nazi soykırımından kurtulanları ile yapılan birçok çalışmada, hayatta ka-

lanlar; maruz kaldıkları büyük travmanın (örneğin, kronik anksiyete, depres-

yon, bilişsel bozukluklar, hafıza bozuklukları, izolasyon eğilimi, suçluluk ve duy-

gusal ifade ile ilgili zorluklar) ciddi ve kalıcı psikolojik etkilerinden muzdarip 

oldukları bulunmuştur (North, 1999). 

1995 yılında Oklahoma City'deki bombalamadan etkilenen kişilerle yapı-

lan bir çalışmada, insanların yaklaşık yarısının anksiyete, depresyon ve alkol ba-

ğımlılığı sorunları olduğu bulunmuştur (North, 1999). ABD donanmasına ait bir 

savaş gemisinde meydana gelen bir kulenin patlamasının ardından afet çalışan-

ları ile yapılan bir çalışmada, afet sonrası dördüncü ve 13. aylarda katılımcıların 

%12,5-15,9'unda depresyon saptanmıştır. Bu çalışmada da depresyon oranları-

nın normal yetişkin popülasyona göre farklı olmadığı ve depresyon sıklığı ve 

düzeylerinin arttığına dair bir kanıt olmadığı bildirilmiştir (Ursano ve ark. 

1995). 1988 yılında Lockerbie'de bir uçağın havada patladığı ve enkazının dö-

küldüğü mahallede yaşayan afetzedeler üzerinde yapılan bir çalışmada, 

%29'unda önemli depresyon saptanmıştır (Chung, 2001: 68). 

 

3.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Travmatik bir olay yaşamak, insanlık tarihinde ve yaşamında yaygın bir 

durumdur. Ne yazık ki, çocuklukta yaşanan travmatik deneyimlerin de dünya 

genelinde görece yaygın olduğu görülmektedir. Çocukluktaki travmatik dene-

yimler, yetişkinlikte nöropsikolojik işleyişi etkileyebilir ve normal biyolojik, fi-

ziksel, sosyal, duygusal ve psikolojik gelişim süreçlerine müdahale edebilir. Bu 

anlamda çocukluk çağı travmaları ruhsal bozukluklar için önemli bir risk fak-

törü olarak incelenmektedir.  
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Literatürde çocukluktaki ihmal ve istismarın yetişkinlikteki psikolojik so-

runlarla doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir. Örneğin, çocuklukta ihmal ve 

istismar öyküsü olanlara, ihmal veya istismar öyküsü olmayanlara kıyasla, ye-

tişkinlikte anksiyete bozuklukları, majör depresyon, kişilik bozuklukları ve 

madde kullanım bozuklukları teşhisi konması daha olasıdır. Çocuk ihmal ve is-

tismarının yaygınlığı ve çeşitli uyum sorunları ile ilişkisi nedeniyle, çeşitli psi-

kolojik terapiler geliştirilmiş ve halen kullanılmaktadır. 

Öte yandan çocukluk çağı yaralanmaları sonucu ortaya çıkma olasılığını 

da içeren depresyon, bilinen akıl hastalıkları arasındadır. Bunun izlerine Eber 

papirüsünde, Eski Ahit'te, antik çağlardan kalma öykü ve metinlerde rastlanır. 

MÖ 400 civarında Hipokrat, depresyon gibi zihinsel fenomenlerin beyinden 

kaynaklandığını, depresyonu artan miktarda kara safrayla ilişkilendirdiğini 

ifade edilmiş ve depresyonla ilgili ilk biyolojik ifadelerin örneklerini vermiştir. 

Depresyon kelimesinin Latince kökü "depressus" vardır. Sıkmak, çekmek, üzül-

mek, üzülmek, donuk ve durgun olmak anlamlarına gelir. Depresyonun Türkçe 

karşılığı mental depresyondur.  

Melankoli ve üzgün ruh hali, isteksizlik, değersizlik, yetersizlik, düşünce 

yelpazesinin bozulması, iş hayatında sakinlik, zevk aldığı günlük aktivite ve gö-

revlerden zevk alamama gibi belirtiler yaratan bir sendromdur. Depresyon, bi-

reyin duygusal durumu ile birlikte, libido azalmasına yol açabileceği gibi, bire-

yin uyku, yeme alışkanlıkları ve görünümünde de bozulmaya neden olabilir. Bi-

reyin kendine bakışını etkiler ve karakterin değerini düşürür. Anksiyete, 

üzüntü, ağrı, depresyon, kaygı, stres, öfke, suçluluk veya çaresizlik gibi delici 

duygular, bireyin günlük işlevlerini önemli ölçüde bozar. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı beğenilme arzusunun, duygusal yeme davranışıyla olan 

ilişkisinde yalnızlık ve olumsuz değerlendirilme korkusu kavramlarının düzenleyici et-

kisini incelemektir. Bu çalışmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 
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oluşturulmuş olup katılımcılar 18 yaş ve üstü kişilerden oluşmuştur. Çevrimiçi anket 

yolu kullanılmıştır. Toplamda 331 katılımcıya ulaşılmıştır. 10 katılımcı, çalışmaya ka-

tılma şartı olan 18 yaş üstünde olma kuralını karşılamadığı için çalışmadan çıkarılmıştır. 

23 katılımcı dikkat sorularını doğru cevaplamadığı için analizlere dahil edilmemiştir. Bu 

33 kişi çalışmadan çıkarıldıktan sonra 298 kişiyle çalışmaya devam edilmiştir. Bu çalış-

mada değişkenlerin ölçümü için; Beğenilme Arzusu Ölçeği, Olumsuz Değerlendirilme 

Korkusu Ölçeği Kısa Formu, UCLA (ULS-8) Yalnızlık Ölçeği ve Hollanda Yeme Davranış-

ları Anketi (DEBQ) kullanılmıştır. Yapılan Pearson korelasyon testine göre beğenilme 

arzusu ve duygusal yeme davranışıyla istatistiksel bir şekilde anlamlı ve pozitif ilişkili 

bulunmuştur. Hayes Process Macro ile düzenleyicilik testleri yürütülmüştür. Beğenilme 

arzusu ile duygusal yeme davranışı arasındaki ilişkide olumsuz değerlendirilme kor-

kusu ve yalnızlığın düzenleyici etkisini ölçmek için yapılan analizde, olumsuz değerlen-

dirilme korkusu ve yalnızlığın düzenleyici etkisi saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Beğenilme Arzusu, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Duy-

gusal Yeme, Yalnızlık. 

 
Review Of The Fear Of Negative Assessment And The Investigation Of The 
Regulatory Effect Of Loneliness Based On The Relationship Between The 

Desire of Admiration And Emotional Eating Behavior 
 

Abstract 

The aim of this study is to examine the moderator effect of the loneliness and fear 

of negative evaluation on the relation between the desire to be liked and emotional ea-

ting behavior. The sample of this study was created by using convenience sampling met-

hod and the participants consisted of people aged 18 and over. An online questionnaire 

was used. A total of 331 participants were reached. 10 participants were excluded from 

the study because they did not meet the requirement to be over the age of 18. 23 parti-

cipants were not included in the analysis because they did not answer the attention 

questions correctly. After these 33 people were excluded from the study, the study con-

tinued with 298 people. For the measurement of variables in this study; The Desire to 

Be Admired Scale, the Fear of Negative Evaluation Scale Short Form, the UCLA (ULS-8) 

Loneliness Scale, and the Dutch Eating Behaviors Questionnaire (DEBQ) were used. Ac-

cording to the Pearson correlation test, it was found to be statistically significantly and 

positively related to the desire to be liked and emotional eating behavior. Moderating 

tests were carried out with the Hayes Process Macro. In the analysis conducted to mea-

sure the moderator effect of fear of negative evaluation and loneliness on the relations-

hip between the desire to be liked and emotional eating behavior, the moderator effect 

of fear of negative evaluation and loneliness was determined. 

Keywords: Desire To Be Liked, Emotional Eating, Loneliness, Fear Of Negative 

Evaluation. 
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1. GİRİŞ 

Sağlık, bir insanın sadece fiziksel ve fizyolojik açıdan değil aynı zamanda 

mental açıdan da iyilik hali içerisinde olması olarak tanımlanmaktadır (Dünya 

Sağlık Örgütü [DSÖ], 2006). İnsanların bu iyilik halini ve yaşamlarını sürdüre-

bilmeleri için gerekli olan en önemli davranışlardan biri de yeme davranışıdır 

(Nalçacı İkiz, 2019). Beslenme veya yeme, insanların yaşamlarını devam ettire-

bilmeleri için gerekli olan besin gereksinimlerini karşılamaları anlamına gel-

mektedir (Ermiş ve ark., 2015). Yeme davranışına bağlı olarak gelişebilen ve ön-

lenebilmesi mümkün hastalıklardan obeziteye sahip olan insanların sayısı 

1975’ten beri neredeyse 3 katına çıkmıştır (DSÖ, 2021). Ayrıca ülkemizde de 15 

yaşını geçmiş obeziteye sahip bireylerin oranı %21.9’dur (Türkiye İstatistik Ku-

rumu [TÜİK], 2020). Ayrıca yine yeme davranışına bağlı olarak gelişebilen has-

talıklardan biri olan yeme bozukluklarının yaygınlık oranı da 2000-2018 yılları 

arasında %3.5’ten %7.8’e yükselmiştir (Galmiche ve ark., 2019). Yaygınlık oran-

ları dramatik bir şekilde artan yeme davranışı ile ilişkili bu hastalıklar göz 

önüne alınınca, yeme davranışında duyguların nasıl bir rol oynadığı hakkında 

çeşitli sorular sorulmaya başlanmıştır (Canetti ve ark., 2002).  

Duygusal yeme davranışı, kişinin içinde olduğu yaşam olayları sonucunda 

oluşabilen çeşitli olumsuz duygulara karşı olarak aşırı yemek yemesi olarak ta-

nımlanmaktadır (Pinaquy ve ark., 2003). Duygusal yeme davranışının, tıkanır-

casına yeme bozukluğu, anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza hastalıklarıyla 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Meule ve ark., 2021; Ricca ve ark., 2012). Duygusal 

yeme davranışı, obeziteye sebebiyet verebilmektedir (Allison ve Heshka, 1993a; 

Ganley, 1989). Ayrıca duygusal yeme davranışına sahip olan kişilerin, duygusal 

yeme davranışına sahip olmayan kişilerden çok daha fazla yüksek kalorili ve 

yağlı yiyecekleri tüketme eğilimine sahip olduğu bilinmektedir (Oliver ve ark., 

2000). Duygusal yeme davranışına sahip olan insanların bu şekilde bir bes-

lenme tarzına sahip olması da onların obezitenin yanı sıra kalp-damar hastalık-

ları ve şeker hastalığı gibi hastalıklara yakalanma risklerini önemli derecede 

arttırmaktadır (Melanson, 2007; Wang ve ark., 2010). Bu nedenlerden dolayı 

duygusal yeme davranışının çalışılmasının, halk sağlığına katkısı çok önemlidir 

ve bu yüzden duygusal yeme davranışı çalışmanın sonuç değişkeni olarak belir-

lenmiştir. Duygusal yeme davranışı; depresyon (Van Strien ve ark., 2016), ank-

siyete (Schneider ve ark., 2010), stres (Tan ve Chow, 2014), beden imajı (Duarte 

ve Pinto-Gouveia, 2015) gibi kavramlarla birlikte çalışılmış ve bu kavramlarla 

ilişkili bulunmuştur. Duygusal yeme davranışının, insanların kişilik özellikle-

riyle yüksek düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır (Elfhag ve Morey, 2008; Keller 
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ve Siegrist, 2015). Örneğin duygusal yeme nörotiklikle, düşük sorumluluk ve dü-

şük dışadönüklük puanlarıyla ilişkilidir (Elfhag ve Morey, 2008).  

Bir insanın kişilik özellikleriyle alakalı olan beğenilme arzusu; bir insanın 

kendini başka insanlara kabul ettirme, sevdirme gereksinimleriyle beraber, 

saygı duyulma, beğenilme ve başarılı olma gibi ihtiyaçları da içinde bulunduran 

bir güdüdür (Horzum Taylor, 2015). Sosyalleşme sürecinde insan kabul gör-

meye ve beğenilmeye ihtiyaç duyar, bunun yanı sıra beğenilme arzusu kişilerin 

kendi benliklerini gerçekte olduklarından daha iyi zannetmelerini sağlayabil-

mektedir (Erdoğan ve ark., 2019; Kaşıkara ve Doğan, 2017). Beğenilme arzusu 

kavramının sosyal medya bağımlılığı (Kaya Erdem ve Kaya, 2019; Sadık ve Tez-

can Kardaş, 2018), nesneleştirilmiş beden bilinci (Özgüngör ve Arıcıoğlu, 2020) 

ve yalnızlık (Bingül ve Çelik, 2021) gibi değişkenlerle ilişkili olduğu saptanmış-

tır. Duygusal yeme ile beğenilme arzusu arasında şimdiye kadar yapılmış bir ça-

lışma yoktur. Fakat beğenilme arzusuna benzer kavramlardan biri olarak görü-

len sosyal istenirlik (Kaşıkara ve Doğan, 2017) ile duygusal yeme arasında ya-

pılan çalışmalar bu iki kavramın birbiriyle negatif ilişkili olduklarını göstermek-

tedir (Allison ve Heshka, 1993b; Freitas ve ark., 2017). Sosyal istenirlik seviyesi 

yüksek kişilerin, sosyal istenirlik seviyesi düşük kişilere göre daha az duygusal 

yeme davranışı gerçekleştirdiği saptanmıştır (Allison ve Heshka, 1993b; Freitas 

ve ark., 2017; Poínhos ve ark., 2015). Ayrıca beğenilme arzusu, insanların ken-

dilerini nasıl gördükleriyle de çok yakından alakalı bir kavramdır (Kaşıkara ve 

Doğan, 2017). Bu bağlamda, bir insanın kendi vücudunu nasıl değerlendirdi-

ğiyle ilgili olan beden algısı kavramı (Tural Büyük ve Özdemir, 2018) ve bir in-

sanın kendisi hakkında izlenimleri ve nasıl değerlendirdiğiyle alakalı olan ken-

dilik algısı (Hisli Şahin ve ark., 2009) kavramının yeme davranışları ve bozuk-

luklarıyla olan ilişkisine bakmak önemlidir. Beden algısı kavramı, yeme tutum-

larıyla negatif ilişkili olarak bulunmuştur (Tural Büyük ve Özdemir, 2018) ve 

yeme tutumu testinden düşük puan alanların daha yüksek beden algılarına sa-

hip olduğu belirlenmiştir (Tural Büyük ve Özdemir, 2018). Kendilik algısı kav-

ramı da yeme bozukluğuna yakalanma riskiyle negatif ilişkili olarak saptanmış-

tır (O'Dea, 2009). Bu bulguların dışında duygusal yemenin, bir insanın kaygı 

oluşturan durumlara rastladığında normal zamandan çok daha fazla besin alımı 

gerçekleştirmesi olarak tanımlandığı da düşünülünce (İnalkaç ve Arslantaş, 

2018) ve bunun yanında beğenilme arzusu ölçeğinin de bir insanın beğenilme-

mesi durumunda endişelenmesi gibi kaygı içerikli maddeler içerdiği gözetilince 

bu iki kavramın ilişkili olması muhtemeldir. Duygusal yeme davranışı ve beğe-

nilme arzusu arasındaki ilişkiyi incelemek, araştırmanın amaçlarından ilkidir ve 
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bu yüzden; “Beğenilme arzusu ile duygusal yeme davranışı arasındaki ilişki ne-

gatif yönlüdür.” Hipotez 1 olarak belirlenmiştir.  

Yalnızlık; zamanı, mekânı ve kişisel özellikleri ayırt etmeksizin, bireylerin 

yaşamının herhangi bir döneminde tecrübe ettiği bir süreçtir (Çetin ve Anuk, 

2020) ve yalnızlık bireyin tüm hayatına etki edebilecek, sıklıkla karşılaşılan ve 

bireyi zayıf düşüren bir durumdur (Çetin ve Anuk, 2020). Yalnızlık; bireylerin 

düşüncelere, davranışlara ve durumsal faktörlere verdiği farklı tepki kalıplarını 

yansıtır (Wang ve Dong, 2018) ve kişilerin diğer insanlarla olan ilişkisinde yük-

sek yakınlık seviyelerini yakalayamadıkları ve bu durumlardan dolayı kişinin 

duygu durumunu da etkileyen eksiklik olarak tanımlanmaktadır (de Jong Gier-

veld ve Havens, 2004). Yalnızlık kavramının; sağlık (Cacioppo ve ark., 2002), öz 

saygı (Geukens ve ark., 2020), duygusal yeme (Mason, 2020), olumsuz değer-

lendirilme korkusu (Geukens ve ark., 2020), sosyal istenirlik (Mo, 2019), beğe-

nilme arzusu (Bingül ve Çelik, 2021), sosyal medya (Hunt ve ark., 2018), yeme 

bozuklukları (Levine, 2012) gibi kavramlarla ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yal-

nızlığın, duygusal yeme davranışıyla pozitif ilişkili olduğu bulunmuş, yalnızlık 

seviyesinin yükseldikçe duygusal yeme davranışının da arttığı saptanmıştır 

(Mason, 2020). Yine yalnızlık ile beğenilme arzusu kavramları arasında pozitif 

bir ilişki saptanmış ayrıca beğenilme arzusu yalnızlığı anlamlı düzeyde yorda-

mıştır (Bingül ve Çelik, 2021). Ayrıca yalnızlık, beğenilme arzusu üzerinde etkili 

olan kavramlardan biridir çünkü insani ilişkilerde beğenilme ve etkileşimde bu-

lunulan kişi üzerinde olumlu etki bırakma arzusu insan ilişkilerinde önemli bir 

rol oynar ve bu da yalnızlığı etkileyebilir (Coie ve Cillessen, 1993; Watson ve 

Friend, 1969). Ayrıca yalnızlığın düzenleyici rol aldığı başka makaleler de var-

dır; mükemmeliyetçilik ve depresif ve endişeli semptomlar arasındaki etkile-

şimde (Chang ve ark., 2008) ve akran mağduriyeti ve depresif semptomlar ara-

sındaki etkileşimde (Baker ve Bugay, 2011) yalnızlık düzenleyici rol oynamıştır. 

Bu bulgular nedeniyle yalnızlık kavramının, beğenilme arzusuyla duygusal 

yeme davranışı arasındaki ilişkide düzenleyici rolünü araştırmak, araştırmanın 

amaçlarından bir diğeridir; bu nedenle araştırmanın ikinci hipotezi: “Beğenilme 

arzusu ve duygusal yeme arasındaki ilişkiyi yalnızlık düzenlemektedir, bu ilişki 

yüksek yalnızlık düzeyinde düşük yalnızlık düzeyine göre daha güçlüdür.” ola-

rak belirlenmiştir.  

Olumsuz değerlendirilme korkusu, kişinin dış dünya tarafından nasıl gö-

ründüğü ya da kişilerarası ilişkilerde olumsuz bir şekilde yargılanacağına dair 

düşüncesi ve bu durumun hiç bitmeyecek olmasından korkma halidir (Watson 
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ve Friend, 1969). Olumsuz değerlendirilme korkusu yaşayan bireyler; diğer bi-

reyler tarafından eleştirilmekten veya değerlendirilmek istemeyen, bu durum-

dan kaygı duyan ve diğerlerinin kendisi hakkındaki düşüncelerini fazlasıyla 

önemseyen bireylerdir (Çetinkaya-Yıldız ve Toprak, 2016). Olumsuz değerlen-

dirilme korkusu yaşayan bireyler başkaları tarafından eleştirilmekten çekindiği 

için bulunduğu sosyal ortamlarda rahat hareket edemez ve kendini ifade et-

mekte güçlük çekebilir (Ömür ve ark., 2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu 

kavramının; sosyal kaygı (Kocovski ve Endler, 2000), duygusal yeme (Godor ve 

ark., 2020; Levinson, 2015), endişe (Mesagno ve ark., 2012), yeme bozuklukları 

(Gilbert ve Meyer, 2005) ve olumsuz yeme tutumu (Van der Wal ve Thomas, 

2004) gibi kavramlarla ilişkili olduğu saptanmıştır. Olumsuz değerlendirilme 

korkusunun, ergenlerde duygusal yeme davranışıyla pozitif ilişkili olduğu sap-

tanmıştır (Godor ve ark., 2020). Bunun dışında olumsuz değerlendirilme korku-

sunun kısıtlayıcı ve duygusal yeme davranışlarıyla üçlü bir modelde ilişkili ol-

duğu saptanmıştır (Levinson, 2015). Olumsuz değerlendirilme korkusuyla be-

ğenilme arzusu arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir çalışma olmasa dahi 

insanlar olumsuz değerlendirilme korkularından dolayı başka bir insanın ken-

disini olumsuz anlamda değerlendirebileceği durumlar hakkında önceden bek-

lentiler oluşturur ve bunları örtbas edebilmek için çeşitli bahaneler planlayabi-

lir (Çam ve ark., 2010), aslında bunların altında da beğenilme iç güdüsü yatmak-

tadır. Ayrıca olumsuz değerlendirilme korkusu daha önce başka makalelerde 

düzenleyici rol oynamıştır; sosyal dışlanma ve sosyal işaretlere karşı olan seçici 

dikkat arasındaki etkileşimde olumsuz değerlendirilme korkusunun düzenle-

yici rolü incelenmiştir (Tanaka ve İkegami, 2015). Tüm bu nedenlerden dolayı 

araştırmanın üçüncü hipotezi; “Beğenilme arzusu ve duygusal yeme ilişkisi 

olumsuz değerlendirilme korkusu tarafından düzenlemektedir, bu ilişki yüksek 

olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyinde düşük olumsuz değerlendirilme 

korkusu düzeyine göre daha güçlüdür.” olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak araş-

tırmanın amacı, beğenilme arzusunun duygusal yeme davranışıyla olan ilişki-

sinde yalnızlığın ve olumsuz değerlendirilme korkusunun düzenleyici etkisini 

incelemektir. 

 

2. YÖNTEM 

2.1 Katılımcılar 

Bu çalışmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak oluştu-

rulmuş olup katılımcılar 18 yaş ve üstü kişilerden oluşmuştur. Çevrimiçi anket 
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yolu kullanılmıştır. Toplamda 331 katılımcıya ulaşılmıştır. 10 katılımcı, çalış-

maya katılma şartı olan 18 yaş üstünde olma kuralını karşılamadığı için çalış-

madan çıkarılmıştır. 23 katılımcı dikkat sorularını doğru cevaplamadığı için 

analizlere dahil edilmemiştir. Bu 33 kişi çalışmadan çıkarıldıktan sonra kalan 

298 katılımcıyla çalışmaya devam edilmiştir. Çalışmada uç değer ve çoklu uç de-

ğer bulunmamaktadır. Çalışmaya katılan 298 katılımcıdan 189’u (%63) kadın, 

109’u (%37) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 83 arasında değişmektedir 

(Ort. = 27.50, S = 10.62). Katılımcıların 236’sı (%79) bekar, 62’si (%21) evlidir. 

Katılımcıların 155’i (%52) öğrencidir, 143’ü (%48) öğrenci değildir. 

 

2.2 Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada katılımcıların yaşlarını, cinsiyetlerini, medeni durumla-

rını ve eğitim durumlarını öğrenebilmek için katılımcılara demografik bilgi 

formu uygulanmıştır. 

Araştırmada yer alan değişkenlerden biri olan beğenilme arzusunu ölç-

mek için, Kaşıkara ve Doğan’ın (2017) geliştirdikleri Beğenilme Arzusu Ölçeği 

kullanılmıştır. Toplam 9 maddeden oluşan tek boyutlu bu ölçekte (örn: Beğenil-

mezsem kendimi değersiz hissederim.) 4’ lü likert tipi ‘1- Hiç Katılmıyorum’ ve ‘4- 

Tamamen Katılıyorum’ üzerinden puanlandırılma yapılmaktadır. Çalışmamızda 

kullanılmış bir başka değişken olan olumsuz değerlendirilme korkusu değiş-

keni, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu ile ölçülmüştür. Bu 

ölçek toplam 12 maddeden oluşmakta olup (örn: Başkalarının beni onaylamaya-

cağından korkarım.) maddeler, ‘1- Bana hiç uymuyor ve 5- Bana tamamen uyu-

yor şeklinde 5’li likert tipi puanlama ile puanlanmaktadır. Çalışmamızda kulla-

nılmış olan değişkenlerden yalnızlık, UCLA (ULS-8) Yalnızlık Ölçeği ile ölçül-

müştür. Bu ölçek 8 maddeden oluşmaktadır (örn: ‘Kendimi dışlanmış hissediyo-

rum.’). Ayrıca bu ölçekte, 4'lü likert tipi hiç uygun değil (1), tamamen uygun (4) 

üzerinden puanlama yapılmaktadır. Ölçeğin 3. ve 6. maddeleri tersten kodlan-

maktadır (örn: ‘Cana yakın bir insanım.’). Çalışmanın sonuç değişkeni olan duy-

gusal yeme davranışını ölçmek için, Hollanda Yeme Davranışları Anketi kulla-

nılmıştır. Ölçek 3 alt boyuta sahip olmakla birlikte; duygusal yeme alt boyutu 13 

madde (11.-23. maddeler) (örn. ‘Sinirleriniz bozuk olduğu zaman yemek ister mi-

siniz?’), kısıtlayıcı yeme alt boyutu 10 madde (1.-10. maddeler) (örn. ‘Kilonuza 

dikkat ettiğiniz için ne sıklıkla yemek aralarında bir şey yememeye çalışırsınız?’), 

dışsal yeme alt boyutu 10 madde (24.-33. Maddeler) (örn. ‘Başkalarını yerken 

gördüğünüzde, genelde yediğinizden daha fazla yer misiniz?’) olmak üzere top-

lam 33 maddedir. Çalışma hipotezlerinin analizinde sadece duygusal yeme alt 
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boyutu kullanılmıştır. Ayrıca bu ölçekte, 5'li likert tipi hiçbir zaman (1), çok sık 

(5) üzerinden puanlama yapılmaktadır.  

 

2.3 İşlem ve Veri Analizi 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan alınan 

izin sonrasında araştırmaya başlanmıştır. Katılımcılara çevrimiçi anket yoluyla 

ulaşılmış olup katılımcılardan gönüllü katılımlarını teyit etmek amacıyla ça-

lışma öncesinde gönüllü katılım formu doldurulması istenmiştir. Sonrasında ise 

ölçekler, katılımcılara karışık bir sıra ile sunulmuştur. Her bir katılımcının çalış-

mayı tamamlaması yaklaşık olarak 8 dakika sürmüştür. Verileri toplama süreci 

2 hafta sürmüştür. Düzenleyici etkilerin analizi için SPSS 26.0 paket programı 

kullanılmıştır. Hayes Process Macro ile düzenleyicilik testleri yürütülmüştür. 

Korelasyon analizi için ise Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla SPSS 

26.0 programından Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Yapılan Pearson ko-

relasyon testine göre beğenilme arzusu ve duygusal yeme davranışı istatistiksel 

bir şekilde anlamlı ve pozitif ilişkili bulunmuştur (r = .512, p<.001). Beğenilme 

arzusu arttığı zaman duygusal yeme davranışının da arttığı saptanmıştır.  

Beğenilme arzusuyla duygusal yeme davranışı arasındaki ilişkide yalnız-

lığın düzenleyici etkisini temel alan Hipotez 2’yi test etmek amacıyla düzenleyici 

değişken analizi uygulanmıştır. Yalnızlığın düzenleyici etkisi, PROCESS v4.0 

makro eklentisi aracılığı ile test edilmiştir (Hayes, 2021). Testler, 5000 önyük-

leme (bootstrap) örneklemi üzerinde model 1 kullanılarak yapılmıştır. Düzen-

leyici değişken analizinin sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Beğenilme arzusu 

ile duygusal yeme davranışı arasındaki ilişkide yalnızlığın düzenleyici rolünün 

incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre; yalnızlığın düzenleyici et-

kisi istatiksel olarak anlamlıdır (B = .20, %95 GA [.00, .41], SH = .10, p = .05).  

 
Tablo 1: Beğenilme Arzusu ve Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişkide 

Yalnızlığın Düzenleyici Etkisi 

Sonuç Değişkeni  Yordayıcılar B SH  P 

Duygusal Yeme BA .39 (GA [-.07, .85]) .23 .10 

 Yalnızlık -.43 (GA [-.98, .12]) .28 .12 

 BA*Yalnızlık .20 (GA [.00, .41]) .10 .05 

Not. BA= Beğenilme arzusu. 
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Yalnızlık düşük (B = .62, %95 GA [.34, .89], SH = .14, p = .00), orta (B = .72, 

%95 GA [.50, .94], SH = .11, p = .00) ve yüksek düzeyde (B = .92, %95 GA [.68, 

1.17], SH = .12, p = .00) olduğunda, beğenilme arzusu ve duygusal yeme davra-

nışı arasındaki ilişki pozitif yönlü ve anlamlıdır. Bu yüzden Hipotez 2 desteklen-

miştir. 

Beğenilme arzusuyla duygusal yeme davranışı arasındaki ilişkide olum-

suz değerlendirilme korkusunun düzenleyici etkisini temel alan Hipotez 3’ü test 

etmek amacıyla düzenleyici değişken analizi uygulanmıştır. Olumsuz değerlen-

dirilme korkusunun düzenleyici etkisi, PROCESS v4.0 makro eklentisi aracılığı 

ile test edilmiştir (Hayes, 2021). Testler, 5000 önyükleme (bootstrap) örnek-

lemi üzerinde model 1 kullanılarak yapılmıştır. Düzenleyici değişken analizinin 

sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Beğenilme arzusu ile duygusal yeme davranışı arasındaki ilişkide olum-

suz değerlendirilme korkusunun düzenleyici rolünün incelenmesi amacıyla ya-

pılan analiz sonuçlarına göre; olumsuz değerlendirilme korkusunun düzenleyici 

etkisi istatiksel olarak anlamlıdır (B = .21, %95 GA [.00, .42], SH = .11, p = .05). 

Olumsuz değerlendirilme korkusu düşük (B = .50, %95 GA [.16, .83], SH = .17, p 

= .00), orta (B = .67, %95 GA [.43, .91], SH = .12, p = .00) ve yüksek düzeyde (B = 

.87, %95 GA [.60, 1.13], SH = .13, p = .00) olduğunda, beğenilme arzusu ve duy-

gusal yeme davranışı arasındaki ilişki pozitif yönlü ve anlamlıdır Bu nedenle Hi-

potez 3 desteklenmiştir. 

 

Tablo 2: Beğenilme Arzusu ve Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişkide 

Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Düzenleyici Etkisi 

Sonuç Değişkeni  Yordayıcılar B SH  P 

Duygusal Yeme BA .06 (GA [-.66, .77]) .36 .88 

 ODK -.29 (GA [-.76, .18]) .24 .23 

 BA*ODK .21 (GA [.00, .42]) .11 .05 

Not. ODK = Olumsuz değerlendirilme korkusu, BA= Beğenilme arzusu. 

 

4. TARTIŞMA  

Her bilimsel araştırmada olabileceği gibi bu araştırma çalışmasının da sı-

nırlılıkları bulunmaktadır. Veri toplama süreci görece kısıtlı bir zamanda ger-

çekleştiği için çalışmanın örneklemi yeterli büyüklüğe ulaşamamış olabilir. Ge-

lecek çalışmalarda daha büyük bir örnekleme ulaşılması önemli olabilir. Çünkü 

bir çalışmanın yansız olabilmesi için örneklemin yeterli derecede büyüklüğe sa-

hip olması gerekir (Ergin, 1992). Bunun dışında verilerin toplanmasında çevrim 
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içi anket yöntemi kullanıldığı için katılımcılar sosyal istenirlik etkisi altında kal-

mış olabilirler. Çünkü kişiler sosyal istenirlik etkisinden dolayı bazı maddeleri 

cevaplarken hem toplumun daha iyi gördüğü şeylere yönelirler hem de kendi 

hayatlarındaki şu ana kadar yaşamış oldukları kötü olaylarla olan etkileşimin-

den kaçınmaya çalışırlar (İlhan ve Deniz, 2021). Yani maddeleri cevaplarken 

benliklerini korumaya çalışmış olabilirler. Çevrim içi anketlerde kolayda örnek-

lem yönteminin kullanılmasının dezavantajlarından birisi herkesin internet eri-

şiminin olmamasıdır (İlhan ve Deniz, 2021). Bu soruna ek olarak kişilerin inter-

net erişimi olsa dahi sosyal medya kullanmadıkları için bu kişilere anket ulaşa-

mamaktadır ve çalışmaları genellemek imkânsız hale gelmektedir (İlhan ve De-

niz, 2021). Kolayda örneklem yönteminin önemli sorunlarından bir diğeri, kişi-

ler çalışmalarını kendi çevresi ile paylaştığı için anketlere birbirleri ile benzer 

kişiler tarafından katılım sağlanmasına yol açar ve örnekleme farklı kişilerin ka-

tılamamasına sebep olur (İlhan ve Deniz, 2021). Bunun dışında, ortak yöntem 

yanlılığından dolayı, bazen çalışmalardaki değişkenler arasında korelasyonlar 

olması gerekenden yüksek çıkabilmektedir (Podsakoff ve ark., 2003). Analizi 

farklı metotlar kullanarak gerçekleştirerek veya değişkenleri farklı zamanlarda 

ölçerek ortak yöntem yanlılığının engellenmesi mümkün olabilir (Çizel ve ark., 

2020). Ayrıca çalışmadaki düzenleyici modelin kadınlarda ve erkeklerde ayrı 

ayrı incelenmesi daha güçlü bir ilişkiyi ortaya koyabilir. Çünkü literatürde duy-

gusal yeme davranışının cinsiyete göre farklılaştığı belirlenmiş ve yapılan ana-

lize göre erkeklerin duygusal yeme puanlarının kadınlara kıyasla daha düşük 

olduğu belirlenmiştir (Péneau ve ark., 2013). Buna ek olarak ilerleyen çalışma-

larda bu ilişkinin belirli yaş gruplarında tek tek incelenmesi bu ilişkinin belirli 

yaş grupları açısından değişip değişmediğini anlamak adına önemli olabilir. 

Çünkü daha önce yapılan bir çalışmada; yaş arttıkça duygusal yeme davranışı-

nın azaldığı belirlenmiştir (Samuel ve Cohen, 2018). 
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