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ÖNSÖZ
Günümüz dünyasında toplumların ve toplumu oluşturan bireylerin,
hatta devletlerin eğitim konusuna bakışları, değişiklik göstermeye
başlamıştır. Gelişen teknolojinin eğitim Argümanları arasında kullanılması
mı yoksa klasik eğitim yöntemlerinin mi kullanılması gerektiği gibi
tartışmalarla birlikte, yeni neslin, dünyaya bakışı, eğitime bakışı ile
standart bir eğitimin tüm bireylere mi yoksa kişisel farklılıklarına göre mi
olması gibi soru işaretleri oluşmuştur.
Ülkelerin, eğitim alanında yeni modeller arayışına girmesi; öğrenci
kelime haznesinin artırılması, çocukların sosyal hayata hazırlanması ve
uyum süreçleri, genç yaşlarda internet bağımlılığının artması ve ileri
yaşlarda da devam etmesi, yeni neslin sevgi bağlarının arttırılması,
psikolojik olarak rahat bireylerin yetiştirilmesinin sağlanması gibi
çoğaltabileceğimiz örnekleri verebiliriz. Buna bağlı olarak ülkemizin ve
diğer ülkelerin geleceği olan yeni nesillerin, ilk öğretimden başlayıp eğitim
hayatlarının sonuna kadar kişisel gelişimleri ile toplumsal bilinçlerinin
geliştirilmesinin sağlanması ve hayat boyunca verimliliklerinin en üst
seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır.
İşte bize düşen ise özellikle akademik alana yönelen gençlerimize
üniversite ve sonrasında asistanlıklarında gerek tezlerinde, gerekse de
hocalık dönemlerinde ürettikleri ile toplumda eğitim alanında yenilikler
sunmalarını teşvik ederek, onlara yol açmak adına yardımcı olmaktır.
Diğer yandan ise yapılan bu tip yayınlar ile de tüm öğrencilerin ve
toplumun farklı kesimlerinin eğitim ihtiyaçlarını göz önüne alarak zaman
yönetimlerindeki becerilerini arttırarak yaşamın her alanında verimli
bireyler yetiştirmek adına da oldukça önemli olacaktır.
Bu yayının çıkmasında katkısı olan tüm meslektaşlarıma ve
yazarlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNGER
Dr.Öğr.Üyesi
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIK ALGILARI 
Gökhan ÇELİK-Hacer TOR 
1. Giriş
Toplumların tümünde bahsedilen yaşlılık ve yaşlanma olguları her
toplumda aynı biçimde yaşanmadığı için farklı anlamlara sahip
olabilmektedir. Yaşlılık ve yaşlanma her ne kadar farklılıkları olan iki olgu
olsa da, her ikisi de biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan çok
yönlü durumlardır (Akülkü, 2015). Yaşlılık, engellenmesi mümkün
olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan bir süreçtir. İnsan
ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun artması nedeniyle
yaşlılık günümüzde daha da önem kazanmıştır (Bahar, 2009). Yaşlılık,
insan hayatında fiziksel mental kayıplara neden olan biyolojik değişim
süreci ve tüm dünya ülkelerini sosyo-ekonomik açıdan tehdit eden ve
yaşam kalitesini etkileyen geciktirilemez kronolojik bir durumdur
(Kahrıman, 2014).
Yaşlanma, evrensel bir süreç olarak organizmanın hücre yapısındaki
değişimlerin yol açtığı kaçınılmaz ve geri dönülemez bir süreçtir.
Yaşlanma, biyolojik olarak fertilizasyonun meydana geldiği an ile insan
yaşamının sona erdiği ana kadar devam eden, çocukluk, gençlik,
yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin tamamını içine alan biyolojik ve psikososyal bir değişim ve gelişim sürecidir (Kurt, 2008). Her insanın bir gün
mutlaka yaşlanacağı düşünüldüğünde yaşlılık olgusu ve sorunları hem
dünyayı hem de ülkemizi tehdit eden bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya nüfusu içinde yaşlanma
eğilimi önemli ölçüde artış göstermektedir. Bu durum sadece demografik
bir sorun olmayıp, yaşlılara ilişkin politikaların üretilmesini ve hızla etkin
düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Ülkemizdeki yaşlı nüfus
oranının hızla artması yaşlılık olgusunun ülkemiz için de önemli bir sorun.
Dünya’da yapılan nüfus sayımları ve araştırma sonuçlarına bakıldığında
yaşlı nüfus sayısındaki artış dikkati çekmektedir. 1950 yılında tüm
dünya’da 60 yaş ve üzeri kişi sayısı 200 milyon, 2000 yılında ise bu rakam
400 milyona ulaşmıştır. Dünya nüfusunun 2050 yılında 8,9 milyar olacağı
ve yaşlı nüfusunda 2 milyara ulaşacağı belirtilmiştir. 2050 yılında yaşlı
nüfusun tüm dünya nüfusunun %22’sini oluşturması beklenmektedir.


Bu çalışma Gökhan ÇELİK’in “Ortaokul Öğrencilerinin Yaşlılık Algıları” konulu
tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
 (Öğretmen, MEB); Sakarya, Türkiye. E-mail: gokhanclik@gmail.com
 (Prof. Dr.); Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
Email: hacertor59@gmail.com
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Gelişmiş ülkelerde her 7 insandan birinin 65 yaşın üzerinde olduğu
belirlenmiş olup 2030 yılında bu oranın her 4 insandan birinin 65 yaş ve
üzerinde olacağını göstermektedir (Ahad, 2016).
Dünya nüfusu son yapılan araştırmalara göre 2017 yılında %8,9’unu
yaşlı bireyler oluşturmaktadır. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç
ülke sırasıyla %32,2 ile Monako, %27,9 ile Japonya, %22,1 ile Almanya
olmuştur. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasından 66. sırada
bulunmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2018). Türkiye’de demografik
yapıyla ilgili olan en büyük değişim, doğum oranlarının azalması ve
gelişen sağlık teknolojisi ile birlikte ortalama yaşam süresinin uzamasının
da etkisiyle nüfus yapısındaki değişikliktir. Nüfusun yaşlanması, bir
ülkenin nüfus yapısının, yaş kriterine bağlı olarak değişmesi, çocukların
ve gençlerin ülke nüfusundaki oranının azalması ve 65 yaş üstü yaşlı
kişilerin göreceli olarak artmasıdır (DPT, 2007).
Türkiye’de 65 ve üstü yaşlı nüfus 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962
kişi iken son beş yılda %16 artış göstererek 2018 yılında 7 milyon 186 bin
204 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014
yılında %8 iken, 2018 yılında %8,8’e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun
%44,1’ini erkek, %55,9’unu kadın nüfus oluşturmaktadır.
Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre Yaşlı Nüfus Oranı, 2018
Yaş Grubu

2014

2018

65-74 Yaş

%60,9

%62,2

75-84 Yaş

%31,4

%28,6

85 ve yukarı

%7,7

%9,2

Ülkemizdeki yaşlı nüfus oranını yukarıdaki tabloda yer alan 2014 ve
2018 yılı verilerini yaş grubuna göre incelediğimizde; yaşlı nüfusun 75-84
yaş grubunda olanları %2,8 oranında azaldığı görülmektedir. Yaşlı
nüfusun 65-74 yaş grubundakileri ise %1,3 ve 85 ve daha yukarı yaş
grubundakiler de %1,5 artış göstermektedir (TÜİK, 2019).
Yaşlılığın göreceli bir kavram olduğu tartışılmaz bir konudur. Bu
nedenle her yaşlının ayrı bir biyolojik geçmişi, doğuştan ya da aileden
gelen etkileri, eğitim ve iş tecrübeleri ve duygusal bir yaşamı vardır.
Bununla birlikte yaşlılık bir toplumdan diğerine ve yaşadığımız çağa göre
de farklılık göstermektedir. Her insan da yaşlanmak ile yaşamın son
bulması arasında süren mücadelede, toplumsal ve kültürel etmenler önemli
ölçüde rol oynamaktadır. Yaşlanma bireysel olmakla birlikte toplumsal
değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve
önemi belirlemektedir. Bu sebeple yaşlanma olgusuna sadece biyolojik bir
6

durum olarak bakmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir durum
olarak bakılması gerekmektedir (Koca, 1994).
Türk toplumunda aile önemini hala koruyan bir yapı olsa da zaman
içinde aile yapısında değişimler olmuştur. Geniş aile yapısı zamanla yerini
çekirdek aileye bırakmış ve kırsal yaşam büyük oranda kentsel yaşama
dönüşmüştür (Taşkesen, 2012). Toplumların yüzyıllar süren tecrübe ve
aktarımla ortaya çıkardıkları toplumsal değerler, onların kültür ürünlerini
yansıtmaktadır. Toplumsal değerler toplumların kimliklerinin işareti,
parmak izi gibidir ve insan davranışlarının temelini bu unsurlar oluşturur
(Canatan, 2008). Toplumun önemli bir bölümünü yaşlı bireylerin
oluşturduğu günümüzde, gençlerin yaşlı bireylere yönelik ayrımcı
davranışlar gösterme açısından risk grubu oluşturduğu bir gerçektir.
Gençlerin yaşlılık algılarını, yaşlılığa ilişkin farkındalık düzeylerini tespit
etmek ve gençlerde yaşlı farkındalığı oluşturmak hem kültürümüz hem de
yaşlı bireylerin, saygı ve statüsü açısından üzerinde durulması gereken
önemli bir konudur.
Yaşlı bireyler genellikle; düşük statü, erken emeklilik, gençliğe verilen
toplumsal önem, sağlık sorunları ve sağlık giderleri, ekonomik sorunlar,
ailelerin ve arkadaşlarının kaybı, yetersiz barınma, ulaşım, suç mağduru
olma, ileri yaştaki yetişkinlikte cinsellik, dengesiz beslenme, depresyon ve
diğer duygusal problemler, ölüm, ebeveyn istismarı gibi sorunlarla
karşılaşmaktadırlar (Zastrow, 2013).
Yaşlının, yaşlılık dönemi sorunlarının üstesinden gelerek yaşlılığı
kabullenmesinde ve iyi bir yaşlılık dönemi geçirmesinde özellikle ailenin
ve toplumun yaşlıya sağladığı destek, güven, sevgi ve ilgi son derece
önemlidir. Ülkemizde ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda
yaşlıların bireysel veya örgütsel uğraşlarla toplum içinde yer alabilmesi ve
aktif katılımlarının sağlanabilmesi konusunda yeterli düzeyde
olmadığımızı belirten çalışmalar bulunmaktadır. Bu doğrultuda yaşlılara
karşı her türlü ayrımcılığı ve dışlanmayı ortadan kaldırmak için başta
eğitim olmak üzere, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kuşaklar arası
dayanışmayı sağlayarak bireyler bilinçlendirilmelidir (DPT, 2007).
Yapılan araştırmalar yaşlılık çağında kuşaklar arası ilişki ve
etkileşimlerde sevgi alışverişinin, kurulan aile bağları ve büyükanne,
büyükbaba rolü ile yoğunlaştığını göstermektedir. Yaşlıların
birikimlerinden yararlanılarak tecrübelerini paylaşmanın gençlerin
yaşamına katkı sağladığı da göz ardı edilemeyecek bir durumdur (İçli,
2008). Aslında yaşlılık, daha önceki yaşam dönemlerinde kazanılmış olan
deneyim, algı ve düşüncelerin bütünleştirilmesini içerir. Bu bütünleştirme,
bireylerin yaşadıklarını olumlu ve olumsuz yanları ile kabul etmeleridir
(Özmete, 2008).
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Teknolojik yeniliklere bağlı olarak toplumsal yaşamın değişmesi
yaşlılara karşı olan tutum ve düşüncelerde de değişime neden olmuştur.
Sosyal bir varlık olan insanın iletişimini doğru bir şekilde sürdürebilmesi
için kişinin duygu, düşünce ve davranışlarının bir bütün olması
gerekmektedir. Bu bütünlük içerisinde iletişim anlam kazanmaktadır
(Sevindi, 2017). Yaşamın her safhasında toplumun içinde olunmasına
rağmen hızla gelişen teknoloji sosyal medya, insanların iletişim kurma ve
yaşam biçimlerini çok daha farklı bir hale getirmiştir (Kılıç, 2016).
Sosyal medya, insanların sürekli kullandığı ve ondan ayrılamaz hale
geldiği bir alışkanlık durumuna dönüşmüştür. Bunun sonucunda da
insanları yüz yüze iletişimden uzaklaştırarak insanlar arasında sevgi, saygı
ve yardımlaşma duygularını da neredeyse bitirme noktasına getirmiştir. Bu
durum daha çok genç nüfusu etkileyerek gençlerin kendilerinden yaşça
büyük olan yaşlı bireylerimizle iletişim kurarak onlardan yaşam
deneyimlerinin getirdiği tecrübelerinden faydalanmalarına engel olmakla
birlikte, yaşlı bireylerimize karşı değer, tutum ve algılarını da
etkilemektedir.
1.1. Araştırmanın Amacı
Türkiye’de demografik yapıyla ilgili en büyük değişiklik, nüfusun yaş
yapısındaki değişimidir. Nüfusun büyük çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu ülkemizde yaşlı nüfus oranı giderek artmakta ve yaşlı nüfus,
genç nüfusun önüne geçmektedir (Şahin, 2014).
Yaşlı nüfusta görülen artış ile birlikte artan yaşlı nüfusun sorunları,
insanların ve özellikle gençlerin yaşlılara bakış açılarının değişmesi,
yaşlılara toplumda gerekli desteğin gösterilememesi bu konuda daha fazla
araştırma yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle; araştırma,
Sakarya ili Serdivan İlçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin
yaşlılık algılarını tespit etmek amacıyla planlanmıştır.
1.2. Araştırmanın Önemi
Yaşlı nüfus oranının artması sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarda
yarattığı etkilerin tespit edilmesi, olumsuz etkilerinin azaltılması, 21.
Yüzyılın, üzerinde durulması gereken en önemli konularından birisi
olacaktır.
Bu sebeple; İnsanlığın varlığından itibaren var olan yaşlılık olgusu son
yıllarda giderek artan bir önem kazanmaya başlamış ve bu alanda daha
fazla araştırma yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu araştırma; ortaokul
öğrencilerinin yaşlılığa bakış açısının ne olduğu üzerine veriler sunması ve
yaşlılık konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapılarak
öğrencilerde yaşlı farkındalığının oluşturulmasının sağlanması açısından
oldukça önemlidir.
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1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, Sakarya ili Serdivan ilçesinde yaşayan, tabakalı örnekleme
yöntemiyle seçilmiş olan kız ve erkek öğrenciler ile sınırlıdır.
Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Serdivan ilçesinde eğitim
gören ortaokul öğrencileri ile sınırlıdır.
Araştırma, ortaokul öğrencilerine uygulanması amacıyla hazırlanmış
olan anket formundaki sorularla ile sınırlıdır.
1.4. Varsayımlar
Bu çalışma; Sakarya’nın Serdivan ilçesinde eğitim-öğretim gören
ortaokul öğrencilerinin yaşlılara yönelik algılarını belirleyeceği,
örneklemin evreni temsil edeceği ve araştırma sonucunda elde edilecek
sonuçların, araştırma evrenine genellenebileceği varsayılmaktadır.
Anket formunda yer alan soruların yaşlılara yönelik tutumların tespitine
yönelik olarak hazırlanacağı, araştırma verilerinin analizinde uygun bir
istatistiksel teknik kullanılacağı varsayılmaktadır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma nicel
kullanılmıştır.

bir

çalışmadır.

Araştırmada

tarama

modeli

2.2. Evren ve Örneklem
Çalışma evreni olarak Sakarya ili Serdivan ilçesinde 2018-2019 eğitim
öğretim yılında öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır.
Mehmet Zumra Kuş Ortaokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında
öğrenim gören toplam 510 öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmuştur.
Örneklem hacmi olarak %10 ± %2 örneklem büyüklüğü dikkate
alınarak tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Tabakalı örneklem
hesaplanırken Mehmet Zumra Kuş Ortaokulunun öğrenci yoğunluğuna
göre yüzdesi hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda çalışmanın örneklem
grubunu346 öğrenci oluşturmuştur. Tabakalı örnekleme yöntemine göre
seçilen kız ve erkek öğrenci sayıları aşağıdaki tablo’da verilmiştir.
Tablo 2. Mehmet Zumra Kuş Ortaokulu Öğrencilerinin Dağılımı
Sınıflar

Kız

Erkek

Toplam

5.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
8.Sınıf
Toplam

36
37
53
29
155

50
39
58
44
191

86
76
111
73
346
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2.3. Verilerin Toplanması
Verilerin toplanması ve öğrencilerin yaşlılara yönelik algılarını
belirlemek için benzer çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından
anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formunun geçerlik ve
güvenirlik çalışması yapılmış ve (Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı
0.76) belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından öğrencilere anket formunun
içeriği ve nasıl doldurulacağı hakkında bilgiler verilmiş, doldurulması
sağlanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Anket formlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS
21.0 (Statistical Package of TheSocialSciences) programından
yararlanılmıştır. Yapılan istatistik analizlerde önemlilik seviyesi 0,05
olarak alınmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde frekans ve
yüzde dağılımlarından yararlanılmış ve gruplar arası anlamlılığın
tespitinde T-testi ve tek yönlü varyans (anova) analizi kullanılmıştır.
3. Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen verilerin,
analizleri sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır.
Öğrencilerin; %44,8’ini kızlar, %55,2’sini erkekler oluşturmakta,
%37,3’ü 11 yaşında, %22,5’i 12 yaşında, %22,8’i 13 yaşında ve % 17,3’ü
14 yaş ve üzerinde, %24,9’u 5. sınıf, %22’si 6. sınıf , %32,1’i 7. sınıf ,
%21,1’i ise 8. sınıfta okumaktadır.
Öğrencilerin annelerinin; %37,3’ü ilkokul, %31,2’si ortaokul, %16,2’si
lise, %4’ü üniversite mezunu, %6,6’sı okur-yazar, %4,6’sı ise okuma
yazma bilmemekte, babalarının ise; %5,8’i okur-yazar %24,9’u ilkokul,
%28,6’sı ortaokul, %30,1’i lise, %10,7’i ise üniversite mezunudur.
Öğrencilerin %25,1’i yaşlı bireylerle birlikte aynı evde yaşarken, %74,9’u
yaşlı bireylerle birlikte aynı evde yaşamamaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin Yaşlılıkla İlgili İfadelerinin Dağılımı
Yaşlılık Denilince Aklınıza Gelen İlk Üç İfade

f

%

Yalnızlık

123

11,8

Sağlık sorunlarının artması

288

27,7

Bakıma muhtaç olmak

197

19,0

Cildin kırışması

183

17,6

İş hayatının sona ermesi (Emeklilik)

209

20,1

Saygın kişiliğini kaybetmek

38

3,7
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Yaşlılıkla ilgili ifade tercihleri çoklu yanıt içerdiğinden frekans
değerleri örneklem hacminden büyüktür. Öğrencilerin; “yaşlılık” denilince
akıllarına gelen ilk ifadeler şöyledir; %27,7’si sağlık sorunlarının artması,
%20,1’i emekli olunması, %19’u bakıma muhtaç hale gelinmesi, %17,6’sı
cildin kırışması, %11,8’i yalnız kalınması, %3,7’si ise; saygın kişiliğin
kaybedilmesidir. Öğrencilerin yaşlılığı; sağlık sorunlarının artması,
bakıma muhtaç hale gelmesi, cildin kırışması ve emeklilik dönemi olarak
algıladıkları söylenebilir.
Tablo 3. Öğrencilerin Yaşlılık Kavramına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı
Maddeler

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

(n=346)

n

%

n

%

n

%

Yaşlılar ile birlikte olmak aile bireylerini mutlu eder

264

92,5

14

4,0

24

3,5

Yaşlıların
tecrübelerinden
faydalanılmalıdır

zaman

320

58,7

100

28,9

43

12,4

Yaşlılara toplum içinde daha fazla önem verilmesi
gerekir

289

83,5

44

12,7

13

3,8

Yaşlıların olduğu bir çevre huzur vericidir

228

65,9

94

27,2

12

6,9

Yaşlılar yeni gelişmelere uyum sağlayabilirler

118

34,1

168

48,6

60

17,3

Yaşlılara toplum içinde saygılı davranılmalıdır

313

90,5

19

5,5

14

4,0

Yaşlılar sık sık ziyaret edilmelidir

321

92,8

18

5,2

7

2,0

Yaşlılar çocuklarıyla birlikte yaşamalıdır

163

47,1

139

40,2

44

12,7

Yaşlılar çevresindekilere birer yol göstericidir

225

65,0

91

26,3

30

8,7

Yaşlılara yardım edilmelidir

329

95,1

10

2,9

7

2,0

Yaşlılar sevimli kişilerdir

261

75,4

64

18,5

21

6,1

Yaşlılara sıra beklenmesi gereken yerlerde öncelik
verilmelidir

203

76,3

58

16,8

24

6,9

Yaşlılık yalnızlığın başlangıcıdır

96

41,6

92

35,3

80

23,1

Yaşlılık hayatın en kötü dönemidir

82

23,7

122

30,3

159

46,0

Yaşlılar birlikte yaşadığı çocuklarının yaşamını
kısıtlar

40

11,6

73

21,1

233

67,3

Yaşlılar konuşmalarıyla insanları rahatsız eder

27

7,8

51

14,7

268

77,5

Yaşlılar yalnız yaşamalıdır

20

5,8

29

8,4

297

85,8

Yaşlılık başkasına muhtaç olmaktır

72

20,8

98

28,3

176

50,9

Yaşlılık tümüyle sağlığını kaybetmektir

55

15,9

120

34,7

171

49,4

Yaşlılar huzurevinde yaşamalıdır

31

9,0

50

14,5

265

76,6

Yaşlıların birden çok hastalıkları vardır

171

49,4

106

30,6

69

19,9

Yaşlıların yaşantısı evi ile sınırlı olmalıdır

42

12,1

82

23,7

222

64,2

Yaşlılar bulunduğu çevreyi olumsuz etkiler

11

3,2

40

11,6

295

85,3

Yaşlılık fiziksel gücünü kaybetmektir

144

27,7

105

26,6

158

45,7

her
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Öğrencilerin yaşlılık kavramına ilişkin görüşlerinin dağılımı
incelendiğinde; “Yaşlılar ile birlikte olmak aile bireylerini mutlu eder”
maddesine öğrencilerin (%92,5’i), “Yaşlılara toplum içinde daha fazla
önem verilmesi gerekir” maddesine (%83,5’i), “Yaşlılara toplum içinde
saygılı davranılmalıdır” (%90,5), “Yaşlılar sık sık ziyaret edilmelidir”
(%92,8), “Yaşlılara yardım edilmelidir” maddesine ise; öğrenciler
(%95,1’i) katıldıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Yaşlılara Yönelik Algılarına
ilişkin T-Testi Analiz Sonuçları
Maddeler

Cinsiyet

N

X

S.S.

Yaşlılar
ile
birlikte
olmak aile bireylerini
mutlu eder

Kız
Erkek

155

1,35

,631

191

1,26

,559

Yaşlıların
tecrübelerinden
her zaman faydalanılmalıdır

Kız

155

1,65

,769

Erkek

191

1,44

,637

Yaşlılara toplum içinde
daha fazla önem verilmesi
gerekir
Yaşlıların olduğu bir
çevre huzur vericidir

Kız

155

1,21

,500

Erkek

191

1,18

,476

Kız

155

1,44

,635

Erkek

191

1,38

,603

Yaşlılar yeni gelişmelere
uyum sağlayabilirler

Kız

155

1,88

,711

Erkek

191

1,79

,686

Yaşlılara toplum içinde
saygılı davranılmalıdır

Kız

155

1,13

,442

Erkek

191

1,13

,449

Yaşlılar sık sık ziyaret
edilmelidir

Kız

155

1,09

,348

Erkek

191

1,09

,357

Yaşlılar
çocuklarıyla
birlikte yaşamalıdır

Kız

155

1,69

,716

Erkek

191

1,62

,675

Yaşlılar çevresindekilere
birer yol göstericidir

Kız

155

1,42

,633

Erkek

191

1,44

,661

Yaşlılara
edilmelidir

Kız

155

1,05

,274

Erkek

191

1,08

,360

Kız

155

1,27

,552

Erkek

191

1,32

,599

yardım

Yaşlılar sevimli kişilerdir

T

Yaşlılara sıra beklenmesi
gereken yerlerde öncelik
verilmelidir

Kız

155

1,09

,391

Erkek

191

1,11

,424

Yaşlılık
başlangıcıdır

Kız

155

2,29

,807

Erkek

191

2,08

,854

Kız

155

2,27

,824

Erkek

191

2,18

,790

yalnızlığın

Yaşlılık hayatın en kötü
dönemidir

12

P

1,371

,016*

2,732

,000*

,586

,295

,942

,187

1,237

,778

-,013

,963

-,102

,838

,827

,423

-,274

,498

-,916

,067

-,838

,127

-,534

,303

2,364

,588

1,007

,146

Yaşlılar birlikte yaşadığı
çocuklarının yaşamını kısıtlar

Kız

155

2,61

,687

Erkek

191

2,51

,694

Yaşlılar
konuşmalarıyla
insanları rahatsız eder

Kız

155

2,69

,607

Erkek

191

2,69

,608

Kız

155

2,82

,498

Yaşlılar yalnız yaşamalıdır
Yaşlılık başkasına muhtaç
olmaktır

Erkek

191

2,78

,546

Kız

155

2,33

,766

Erkek

191

2,27

,813

Yaşlılık tümüyle sağlığını
kaybetmektir

Kız

155

2,37

,722

Erkek

191

2,30

,748

Yaşlılar
huzurevinde
yaşamalıdır

Kız

155

2,66

,647

Erkek

191

2,68

,620

Yaşlıların birden
hastalıkları vardır

Kız

155

1,74

,796

Erkek

191

1,67

,767

Yaşlıların yaşantısı evi ile
sınırlı olmalıdır

Kız

155

2,49

,733

Erkek

191

2,53

,678

Yaşlılar
bulunduğu
çevreyi olumsuz etkiler

Kız

155

2,83

,453

Erkek

191

2,81

,465

Yaşlılık fiziksel gücünü
kaybetmektir

Kız

155

1,89

,807

191

1,74

,760

çok

Erkek

1,335

,219

,007

,979

,804

,131

,737

,224

,886

,626

-,312

,519

,789

,553

-,559

,175

,417

,456

1,752

,701

*p<0,05

Burada sadece anlamlı farklılığın olduğu sonuçlara değinilmiştir.
“Yaşlılar ile birlikte olmak aile bireylerini mutlu eder” maddesinin puan
ortalamaları ile cinsiyetleri arasında T testine göre anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (p≤0,05). Anlamlılık kız ( X =1,35) erkek ( X =1,26)
öğrenciler arasındadır. Anlamlılık kız öğrenciler lehine gerçekleşmiştir.
“Yaşlıların tecrübelerinden her zaman faydalanılmalıdır” maddesinin puan
ortalamaları ile cinsiyetleri arasında T testine göre anlamlı bir farklılık
bulunmuştur(p≤0,05). Anlamlılık kız ( X =1,65) ve erkek ( X =1,44)
öğrenciler arasındadır. Anlamlılık kız öğrenciler lehine gerçekleşmiştir.
Diğer maddelerde ise; kız ve erkek öğrenciler arasında T- testi sonuçlarına
göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
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Tablo 5. Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Yaşlılara Yönelik Algılarına
İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Maddeler

Yaşlılar ile birlikte olmak aile
bireylerini mutlu eder

Yaşlıların tecrübelerinden
zaman faydalanılmalıdır

her

Yaşlılara toplum içinde daha fazla
önem verilmesi gerekir

Yaşlıların olduğu bir çevre huzur
vericidir

Yaş

N

11 yaş

X

S.S.

129

1,24

,511

12 yaş

78

1,30

,609

13 yaş

79

1,43

,728

14 yaş
ve üstü

60

1,28

,523

11 yaş

129

1,58

,735

12 yaş

78

1,50

,716

13 yaş

79

1,54

,675

14 yaş
ve üstü

60

1,46

,706

11 yaş

129

1,23

,507

12 yaş

78

1,19

,485

13 yaş

79

1,16

,436

14 yaş
ve üstü

60

1,20

,514

11 yaş

129

1,31

,556

12 yaş

78

1,48

,678

13 yaş

79

1,46

,637

60

1,45

,622

11 yaş

129

1,72

,672

12 yaş

78

1,82

,734

13 yaş

79

1,93

,704

60

1,95

,674

11 yaş

129

1,16

,447

12 yaş

78

1,08

,400

13 yaş

79

1,15

,482

60

1,11

,454

129

1,08

,354

F

P

1,723

,162

,505

,679

,334

,801

1,863

,136

2,283

,079

,504

,680

,129

,943

14 yaş
ve üstü

Yaşlılar yeni gelişmelere uyum
sağlayabilirler

14 yaş
ve üstü

Yaşlılara toplum içinde saygılı
davranılmalıdır

14 yaş
ve üstü
11 yaş

14

Tukey

Yaşlılar sık sık ziyaret edilmelidir

12 yaş

78

1,08

,329

13 yaş

79

1,11

,391

60

1,08

,334

14 yaş
ve üstü

Yaşlılar çocuklarıyla
yaşamalıdır

birlikte

Yaşlılar çevresindekilere birer
yol göstericidir

Yaşlılara yardım edilmelidir

Yaşlılar sevimli kişilerdir

Yaşlılara
sıra
beklenmesi
gereken
yerlerde
öncelik
verilmelidir

Yaşlılık yalnızlığın başlangıcıdır

11 yaş

129

1,58

,656

12 yaş

78

1,69

,743

13 yaş

79

1,74

,706

14 yaş
ve üstü

60

1,63

,688

11 yaş

129

1,47

,650

12 yaş

78

1,33

,617

13 yaş

79

1,54

,675

14 yaş
ve üstü

60

1,35

,633

11 yaş

129

1,06

,324

12 yaş

78

1,07

,312

13 yaş

79

1,05

,272

14 yaş
ve üstü

60

1,10

,399

11 yaş

129

1,20

,474

12 yaş

78

1,44

,695

13 yaş

79

1,40

,588

14 yaş
ve üstü

60

1,21

,555

11 yaş

129

1,14

,452

12 yaş

78

1,10

,381

13 yaş

79

1,08

,398

14 yaş
ve üstü

60

1,06

,362

11 yaş

129

2,20

,863

12 yaş

78

2,37

,757

13 yaş

79

2,10

,871

14 yaş
ve üstü

60

1,96

,801

11 yaş

129

2,19

,810

,943

,420

1,891

,131

,300

,825

4,354

,005

,014*

*

(1-2)

,659

,578

2,986

,031*

,025*
(2-4)

15

2,979

,032*

Yaşlılık
hayatın
dönemidir

en

kötü

Yaşlılar
birlikte
yaşadığı
çocuklarının yaşamını kısıtlar

Yaşlılar konuşmalarıyla insanları
rahatsız eder

Yaşlılar yalnız yaşamalıdır

Yaşlılık
olmaktır

başkasına

Yaşlılık tümüyle
kaybetmektir

Yaşlılar
yaşamalıdır

muhtaç

sağlığını

huzurevinde

Yaşlıların birden çok hastalıkları
vardır

12 yaş

78

2,44

,695

13 yaş

79

2,08

,850

14 yaş
ve üstü

60

2,16

,826

11 yaş

129

2,59

,690

12 yaş

78

2,62

,626

13 yaş

79

2,43

,762

14 yaş
ve üstü

60

2,55

,674

11 yaş

129

2,77

,519

12 yaş

78

2,74

,590

13 yaş

79

2,60

,668

14 yaş
ve üstü

60

2,58

,696

11 yaş

129

2,80

,501

12 yaş

78

2,83

,467

13 yaş

79

2,73

,614

14 yaş
ve üstü

60

2,83

,526

11 yaş

129

2,24

,817

12 yaş

78

2,37

,807

13 yaş

79

2,30

,790

14 yaş
ve üstü

60

2,33

,728

11 yaş

129

2,26

,734

12 yaş

78

2,38

,706

13 yaş

79

2,24

,804

14 yaş
ve üstü

60

2,55

,648

11 yaş

129

2,57

,704

12 yaş

78

2,67

,613

13 yaş

79

2,75

,559

14 yaş
ve üstü

60

2,78

,555

11 yaş

129

1,67

,782

12 yaş

78

1,74

,796

,026*
(2-3)

16

1,304

,273

2,161

,092

,602

,614

,491

,689

2,700

,046*

2,188

,089

,982

,401

Yaşlıların yaşantısı evi ile sınırlı
olmalıdır

Yaşlılar bulunduğu
olumsuz etkiler

Yaşlılık
fiziksel
kaybetmektir

çevreyi

gücünü

13 yaş

79

1,62

,773

14 yaş
ve üstü

60

1,83

,762

11 yaş

129

2,51

,674

12 yaş

78

2,50

,768

13 yaş

79

2,49

,713

14 yaş
ve üstü

60

2,60

,668

11 yaş

129

2,81

,446

12 yaş

78

2,79

,518

13 yaş

79

2,78

,497

14 yaş
ve üstü

60

2,91

,334

11 yaş

129

1,88

,844

12 yaş

78

1,85

,733

13 yaş

79

1,65

,749

14 yaş
ve üstü

60

1,81

,747

,321

,810

1,125

,339

1,470

,222

*p<0,05

“Yaşlılar sevimli kişilerdir” maddesinin puan ortalamaları ile yaş
grupları arasında Tukey testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(p<0,05). Anlamlılık 11 yaş ( X =1,20) ve 12 yaş ( X =1,44) arasındadır.
Anlamlılık 12 yaş grubu öğrenciler lehine gerçekleşmiştir.
“Yaşlılık yalnızlığın başlangıcıdır” maddesinin puan ortalamaları ile
yaş grupları arasında Tukey testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(p<0,05). Anlamlılık 12 yaş ( X =2,37) ve 14 yaş ( X =1,96) arasındadır.
Anlamlılık 12 yaş grubu öğrenciler lehine gerçekleşmiştir.
“Yaşlılık hayatın en kötü dönemidir” maddesinin puan ortalamaları ile
yaş grupları arasında Tukey testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(p<0,05). Anlamlılık 12 yaş ( X =2,44) ve 13 yaş ( X =2,08) arasındadır.
Anlamlılık 12 yaş grubu öğrenciler lehine gerçekleşmiştir.
“Yaşlılık tümüyle sağlığını kaybetmektir” maddesi yaş gruplarına göre
anlamlı bir şekilde farklılaşırken (p<0,05), Tukey testi sonuçlarına göre
gruplar arasında önemlilik derecesinde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı
tespit edilmiştir. Diğer maddelerde ise anlamlı bir şekilde farklılaşma
görülmemektedir (p>0,05).
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Tablo 6. Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşlılara Yönelik Algılarına
İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Maddeler

Yaşlılar ile birlikte olmak
aile bireylerini mutlu eder

P

Tukey

,047*

,040*

Sınıflar

N

X

S.S.

5.Sınıf

86

1,19

,504

6.Sınıf

76

1,25

,519

7.Sınıf

111

1,42

,707

8.Sınıf

73

1,31

,549

5.Sınıf

86

1,60

,707

6.Sınıf

76

1,50

,757

7.Sınıf

111

1,59

,705

8.Sınıf

73

1,41

,641

5.Sınıf

86

1,26

,562

6.Sınıf

76

1,13

,377

7.Sınıf

111

1,26

,534

8.Sınıf

73

1,10

,393

5.Sınıf

86

1,27

,545

6.Sınıf

76

1,35

,626

7.Sınıf

111

1,53

,658

8.Sınıf

73

1,43

,600

5.Sınıf

86

1,65

,664

,001*

6.Sınıf

76

1,65

,644

(1-3)

7.Sınıf

111

2,02

,731

F

2,673

(1-3)

Yaşlıların tecrübelerinden
her zaman faydalanılmalıdır

Yaşlılara toplum içinde daha
fazla önem verilmesi gerekir

Yaşlıların olduğu bir çevre
huzur vericidir

Yaşlılar yeni gelişmelere
uyum sağlayabilirler

1,358

,255

2,503

,059

3,021

,030*

,023*
(1-3)

,049*
7,249

,000*
(1-4)

8.Sınıf

73

1,93

,002*

,652

(2-3)

Yaşlılara toplum içinde
saygılı davranılmalıdır

5.Sınıf

86

1,19

,504

6.Sınıf

76

1,10

,385

7.Sınıf

111

1,14

,483

8.Sınıf

73

1,08

,363

1,035

5.Sınıf

86

1,12

,454

6.Sınıf

76

1,02

,161

7.Sınıf

111

1,13

,392

18

2,012

,377

,112

Yaşlılar sık sık
ziyaret edilmelidir

Yaşlılar
çocuklarıyla
birlikte
yaşamalıdır

Yaşlılar
çevresindekilere
birer
yol
göstericidir

Yaşlılara yardım
edilmelidir

Yaşlılar sevimli
kişilerdir

Yaşlılara
sıra
beklenmesi
gereken yerlerde
öncelik verilmelidir

Yaşlılık
yalnızlığın
başlangıcıdır

Yaşlılık hayatın en
kötü dönemidir

Yaşlılar
yaşadığı

birlikte

8.Sınıf

73

1,05

,283

5.Sınıf

86

1,59

,692

6.Sınıf

76

1,57

,678

7.Sınıf

111

1,79

,727

8.Sınıf

73

1,60

,639

5.Sınıf

86

1,51

,664

6.Sınıf

76

1,26

,550

2,152

,036*
2,985

7.Sınıf

111

1,52

,685

8.Sınıf

73

1,39

,639

5.Sınıf

86

1,09

,363

6.Sınıf

76

1,02

,229

7.Sınıf

111

1,09

,370

8.Sınıf

73

1,05

,283

5.Sınıf

86

1,16

,456

6.Sınıf

76

1,34

,601

,797

7.Sınıf

111

1,44

,656

8.Sınıf

73

1,23

,514

5.Sınıf

86

1,13

,438

6.Sınıf

76

1,11

,398

7.Sınıf

111

1,11

,441

8.Sınıf

73

1,05

,328

5.Sınıf

86

2,06

,878

6.Sınıf

76

2,44

,772

,094

,031*

(2-3)

,496

,004*
4,396

,005*

,611

,608

,014
3,615

7.Sınıf

111

2,15

,844

8.Sınıf

73

2,06

,805

5.Sınıf

86

2,15

,804

6.Sınıf

76

2,38

,765

7.Sınıf

111

2,17

,840

8.Sınıf

73

2,21

,786

5.Sınıf

86

2,56

,695

6.Sınıf

76

2,65

,664

7.Sınıf

111

2,47

,736

*

1,368

19

1,037

(1-3)

,021*
(1-2)
,029*
(2-4)

,252

376

çocuklarının
yaşamını kısıtlar

Yaşlılar
konuşmalarıyla
insanları rahatsız
eder

Yaşlılar
yalnız
yaşamalıdır

Yaşlılık başkasına
muhtaç olmaktır

Yaşlılık tümüyle
sağlığını
kaybetmektir

Yaşlılar
huzurevinde
yaşamalıdır

Yaşlıların birden
çok
hastalıkları
vardır

Yaşlıların
yaşantısı evi ile
sınırlı olmalıdır

8.Sınıf

73

2,56

,645

5.Sınıf

86

2,74

,557

6.Sınıf

76

2,84

,433

,035
2,908

7.Sınıf

111

2,59

,692

8.Sınıf

73

2,64

,653

5.Sınıf

86

2,77

,517

6.Sınıf

76

2,78

,573

7.Sınıf

111

2,77

,550

8.Sınıf

73

2,87

,439

5.Sınıf

86

2,15

,819

6.Sınıf

76

2,48

,791

7.Sınıf

111

2,23

,808

8.Sınıf

73

2,38

,699

5.Sınıf

86

2,22

,709

6.Sınıf

76

2,38

,729

7.Sınıf

111

2,23

,808

8.Sınıf

73

2,57

,599

5.Sınıf

86

2,53

,746

6.Sınıf

76

2,64

,647

7.Sınıf

111

2,72

,571

8.Sınıf

73

2,79

,525

5.Sınıf

86

1,59

,787

6.Sınıf

76

1,84

,800

7.Sınıf

111

1,64

,770

8.Sınıf

73

1,78

,749

5.Sınıf

86

2,41

,727

6.Sınıf

76

2,57

,678

7.Sınıf

111

2,49

,724

8.Sınıf

73

2,61

,658

*

,031*
(2-3)

,658

,579

2,995

,031*

,035*
(1-2)

,012*
4,186

,006 *

(1-4)
,011*
(3-4)

2,653

,049*

,048*
(1-4)
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1,809

,145

1,282

,281

Yaşlılar
bulunduğu çevreyi
olumsuz etkiler

Yaşlılık fiziksel
gücünü
kaybetmektir

5.Sınıf

86

2,77

,517

6.Sınıf

76

2,81

,453

7.Sınıf

111

2,79

,488

8.Sınıf

73

2,91

,322

5.Sınıf

86

1,79

,813

6.Sınıf

76

2,00

,800

7.Sınıf

111

1,71

,767

8.Sınıf

73

1,80

,738

1,466

,223

2,101

,100

*p<0,05

“Yaşlılar ile birlikte olmak aile bireylerini mutlu eder” maddesinin puan
ortalamaları ile sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Anlamlılık 5.sınıf ( X =1,19) ve 7.sınıf (
X =1,42) öğrencileri arasındadır. Anlamlılık 7.sınıf öğrencileri lehinedir.
“Yaşlıların olduğu bir çevre huzur vericidir” maddesinin puan
ortalamaları ile sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Anlamlılık 5.sınıf ( X =1,27) ve 7.sınıf (
X =1,53) arasındadır. Anlamlılık 7.sınıf öğrencileri lehinedir.
“Yaşlılar yeni gelişmelere uyum sağlayabilirler” maddesinin puan
ortalamaları ile sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Anlamlılık 5.sınıf ( X =1,65) ile 7.sınıf (
X =2,02) öğrencileri arasındadır. Anlamlılık 7.sınıflar lehinedir. Diğer
taraftan 5.sınıf ( X =1,65) ile 8.sınıf ( X =1,93) arasında da bir anlamlılık
söz konusudur. Anlamlılık 8.sınıflar lehinedir. Aynı zamanda 6.sınıf ( X
=1,65) ile 7.sınıf ( X =2,02) arasında da anlamlı bir farklılık vardır.
Anlamlılık ise 7. sınıflar lehinedir.
“Yaşlılar çevresindekilere birer yol göstericidir” maddesinin puan
ortalamaları ile sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Anlamlılık 6.sınıf ( X =1,26) ile 7.sınıf (
X =1,52) öğrencileri arasındadır. Anlamlılık 7. sınıflar lehinedir.
“Yaşlılar sevimli kişilerdir” maddesinin puan ortalamaları ile sınıf
seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Anlamlılık 5.sınıf ( X =1,16) ile 7.sınıf ( X =1,44) öğrencileri arasındadır.
Anlamlılık 7.sınıflar lehinedir.
“Yaşlılık yalnızlığın başlangıcıdır” maddesinin puan ortalamaları ile
sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Anlamlılık 5.sınıf ( X =2,06) ile 6.sınıf ( X =2,44) ve
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6.sınıf( X =2,44) ile 8.sınıf( X =2,06) öğrencileri arasındadır. Her
ikisinde de anlamlılık 6.sınıflar lehinedir.
“Yaşlılar konuşmalarıyla insanları rahatsız eder” maddesinin puan
ortalamaları ile sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Anlamlılık 6.sınıf ( X =2,84) ile 7.sınıf ( X =2,59)
öğrencileri arasındadır. “Yaşlılık başkasına muhtaç olmaktır” maddesinde
farklılık 5.sınıf ( X =2,15) ile 6.sınıf ( X =2,48) öğrencileri arasındadır.
Anlamlılık her iki madde de ise 6.sınıflar lehinedir.
“Yaşlılık tümüyle sağlığını kaybetmektir” maddesinin puan
ortalamaları ile sınıf seviyeleri arasında Tukey testine göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Anlamlılık 5.sınıf ( X =2,22) ile 8.sınıf (
X =2,57) ve 7.sınıf ( X =2,23) ile 8.sınıf ( X =2,57) öğrencileri
arasındadır. “Yaşlılar huzur evinde yaşamalıdır” maddesinde anlamlılık
5.sınıf ( X =2,53) ile 8.sınıf ( X =2,79) öğrencileri arasındadır. Her iki
maddede ise anlamlılık 8. Sınıflar lehinedir.
4. Sonuçlar
Sakarya ili Serdivan ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin
yaşlılara yönelik algılarını belirlemek için yapılan bu çalışmada elde edilen
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun yaşlılık kavramı hakkında bilgi
sahibi olduğu ve yaşlılığı; sağlık sorunlarının artması, emeklilik ve bakıma
muhtaç hale gelmek olarak düşünmektedirler.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun yaşlılara yönelik olarak olumlu
düşüncelere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin büyük
çoğunluğu yaşlılarla birlikte olmanın aile bireylerini mutlu ettiğini,
yaşlıların toplum içinde daha fazla ziyaret edilmesi gerektiğini, yaşlılara
saygılı davranılmasını ve yardım edilmesini düşünmektedir.
Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yaşlılıkla ilgili daha çok olumlu
görüşe sahip oldukları belirlenmiştir.
Çoğunlukla 7.ve 8. Sınıftaki öğrenciler yaşlılık ve yaşlılarla ilgili
olumlu görüşlere sahip olduğu görülmektedir. 5. ve 6. Sınıflardaki
öğrencilerin yaşlılık ve yaşlılarla ilgili olumsuz görüşlere sahip olduğu
ortaya çıkmıştır.
5. Öneriler
Yaşlılık insan yaşamının diğer evrelerine göre kişilerin ihtiyaçlarının
farklılaştığı ya da kişilerin aynı tür ihtiyaçlarının farklı biçimlerde
karşılanmasının gerektiği bir döneme karşılık gelir. Bu nedenle yaşlı
bireyler, ayrıcalıklı olarak ele alınması gereken bir kitle olarak
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düşünülmelidir. Bu bilgiler ışığında; araştırmadan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
Öğrencilerin yaşlılara yönelik algılarını etkileyen değişkenler göz
önünde bulundurularak, yapılan araştırma sonucunda; öğrencilerin
yaşlılara yönelik algıları olumlu yönde olsa da; her türlü toplumsal algının
kişilerde çocukluk çağında oluştuğu düşüncesiyle; öğrencilerin yaşlılık ve
yaşlanma süreci konularıyla ilgili seminerler planlanarak; öğrencilerin
yaşlı ayrımcılığına yönelik farkındalık geliştirmeleri, olumlu tutum ve
bakış açısı kazanmaları sağlanmalıdır.
Yaşlılık ülkemizde hala kamuoyunun ve resmi kurumların gündeminde
yeteri kadar yer bulamamaktadır. Bu konuda yaşlanma ile ilgili
farkındalığın arttırılması ve yaşlılık algısının olumlu yönde
dönüştürülmesi ve devam ettirilebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Toplumun yaşlılara yönelik algılarını belirlemek ve bölgesel
farklılıkları ortaya çıkarmak için kapsamlı araştırmaların planlanmalıdır.
Öğrencilerin yaşlılığı ve yaşlı bireylerin durumunu daha iyi anlayıp,
empati kurabilmeleri için huzur evleri gibi yerlere geziler düzenlenmelidir.
Ders kitaplarındaki yaşlılık ve yaşlılar konularına daha çok yer
verilmeli, yaşlıların aile ve toplum içindeki önemleri üzerinde daha fazla
durulmalıdır.
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BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU
MÜDÜRLERİNE GÖRE STEM/FETEMM YAKLAŞIMI:
MANİSA İLİ ÖRNEĞİ 
Sezen TOFUR-Yusuf GÖKKAYA
Giriş
İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşamımızın her alanında küresel çaplı
değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlere paralel olarak eğitim alanında
da oldukça önemli değişim ve dönüşümler görülmektedir (Tofur, 2015).
Bu değişimlerin temelini teknolojide görülen gelişmeler oluşturmaktadır.
Bu bağlamda günümüz eğitim alanında yaşanan en büyük değişimlerden
biri şüphesiz ki STEM eğitim anlayışının ortaya çıkmasıdır. STEM
anlayışının temeli 1990’lardaki Ulusal Bilim Vakfına (NSF)
dayanmaktadır. Bu dönemde STEM politika, program ve uygulamalarda
yalnızca genel bir etiket olarak kullanılmıştır (Bybee, 2010). STEM (science,
technology, engineering, mathematics) olarak isimlendirilen öğretimsel süreçler,
bilimde ve teknolojide meydana gelen değişimlerin öğretim sürecine
yansımasıdır (Aşık, Doğança-Küçük, Helvacı, & Çorlu, 2017). STEM
eğitimi çocuklara problem çözme, yenilikçi düşünceler, mucitlik, özerklik,
mantıksal düşünme ve teknoloji okuryazarlığı gibi çağın gerekleri olan
becerileri kazandırarak içerisinde barındırdığı matematik, bilim, teknoloji
ve mühendislik disiplinleri ile gerçek problem durumlarına çözümler
üretmeyi hedeflemektedir (Moore & Smith, 2014; Morrison, 2006).
Problem durumlarına çözüm üretebilmek içinde bulunduğumuz yüzyılda
bireylerin başarılı olmasını sağlayacak en önemli yeterliliklerden birini
oluşturmaktadır.
Günümüzde dünya ekonomisi bilgiye daha çok bağlı hale gelmekte ve
ülkeler küresel ekonomide avantajlı hale gelebilmek için sürekli olarak
teknolojide yenilikler oluşturmaya çalışmaktadır. Ülkemizde bu küresel
ekonomik yarışın içerisinde kalabilmek için endüstriye ve teknolojiye olan
yatırımlarını gün geçtikçe artırmaktadır (Çınar, Pırasa, Uzun & Erenler,
2016). Küresel ekonomik yarışın içerisinde kalabilmenin ve yapılan
yatırımlardan maksimum verim alabilmenin yolu çağın gerektirdiği insan
işgücünü yetiştirmekten geçmektedir. 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya
uygun bir yaklaşım olduğu için başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok
ülkesinde STEM eğitimi kabul görmekte ve hızla yaygınlaşmaktadır
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(Akgündüz vd., 2015). Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi STEM
eğitimi ülkemizde de kabul görmüş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır.
Ülkemizde STEM yaklaşımı ile ilgili çalışmalar Bilkent
Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Sencer Çorlu ve çalışma arkadaşları
tarafından başlatılmıştır (Adıgüzel, Ayar, Çorlu ve Özel, 2012). Kayseri İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Bülent Altop Ortaokulu’nda ve
Melikgazi Anaokulu’nda 2013 yılında ilk pilot uygulamalara başlanmış,
aynı zamanda birçok devlet üniversitesinde STEM eğitimi üzerine
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2013-2014 yılından itibaren Muş Alparslan
Üniversitesi bünyesinde de STEM laboratuvarı kurularak bu
laboratuvarlarda fen bilgisi öğretmen adaylarına eğitim verilmeye
başlanmıştır (Balat & Günşen, 2017). ODTÜ bünyesinde de bir STEM
Merkezi (BİLTEMM) kurulmuştur. Bu merkez STEM alanlarında
okullardaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni eğitim
programlarının geliştirilmesi, eğitim kaynaklarına adil erişimin
desteklenmesi ve bu konularda yenilikçi eğitim politikalarının oluşumuna
katkı sağlanmayı amaçlamaktadır. Merkez okul öncesinden lisans
düzeyindeki bireylere kadar 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri
kazandırmayı ve nitelikli öğretmen yetiştirmeyi hedeflemektedir (ODTÜ
BİLTEMM, 2018). Öğrenci başarısının arttırılmasında öğretmen niteliği
anahtar bir rol oynamaktadır (Nguyen & Redding, 2018). Bu nedenle
öğrencilere nitelikli STEM eğitimlerinin sağlanması, onların STEM
alanlarında gelişmelerinin sağlanabilmesi için STEM eğitimi ile ilişkili
fırsatlar sağlayacak nitelikli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır (Chiyaka,
Kibirige, Sithole, McCarthy ve Mupinga, 2017; Harris & Sass, 2011;
Nguyen & Redding, 2018).
Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşların STEM eğitimine yönelik
çalışmaları bulunmakla birlikte yürürlükte olan Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB) kaynaklarında, fen, teknoloji ve matematik programları
mevcutken, STEM eğitiminde önemli faktör teşkil eden mühendislik
eğitimi ile ilgili doğrudan bir program ya da bu programların içinde yer
alan kazanımlar bulunmamaktadır (Yılmaz, Koyunkaya, Güler & Güzey,
2017). Bu nedenle STEM eğitimi tam olarak devlet politikası haline
gelerek okullarda yaygınlaşamamaktadır. STEM eğitiminin devlet
politikası haline gelerek okullarda yaygınlaşması ve eğitim sisteminin ilk
basamağı olan okul öncesi eğitim döneminde yer alması gerekmektedir.
Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma
oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Beyin
gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü
bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklar okul öncesi dönem olarak
ifade edilen yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim
alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşmektedirler (Arslanoğlu & Ercan,
2017; Gökkaya, 2018; MEB, 2013). Bu dönemde sağlanan okul öncesi
26

eğitim, insan yaşamının temelini oluşturarak çocuğun gelecekteki
yaşantılarını şekillendirmede önemli etkilere sahiptir (Aral, Kandır &
Yaşar, 2011). Bu nedenle STEM eğitiminin insan gelişiminin en kritik
dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemde sağlanması geleceğin ihtiyaç
duyduğu iş gücüne yönelik bireylerin yetişmesini sağlamak açısından
önem taşımaktadır. STEM eğitiminin okul öncesi eğitimde yaygınlaşarak
uygulanabilmesi için mevcut MEB programları ile benzer şekilde
uygulamasının ve takibinin sağlanması gerekmektedir. STEM eğitiminin
uygulanmasında ve takip edilmesinde kurum yöneticilerine önemli
görevler düşmektedir. Kurum yöneticileri STEM eğitimini bilmeli,
kendilerini ve kurumlarını bu yaklaşım doğrultusunda düzenlemelidir.
Günümüze değin STEM ile ilgili yapılan araştırmalar (Ahmed, 2016;
Barakos, Lujan & Strang, 2012; Breiner, Harkness, Johnson & Koehler,
2012; Çalışıcı & Sümen, 2018; Çetin & Balta, 2017; Erdoğan & Çiftçi,
2017; Havice, Havice, Waugaman & Walker, 2018; Hwang & Taylor,
2016; Karisan, Macalalag & Johnson, 2019; Kennedy & Odell, 2014;
Mcdonald, 2016; Thibaut & vd., 2018;) genel olarak STEM’in kavramları,
önemi, içeriği ve etkililiği, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerinin
belirlenmesi, öğrenci katılımı, STEM uygulamalarının belirlenmesi,
konuları ile ilgilidir/ konuları ile sınırlıdır. Bu çalışmada ise okul öncesi
kurum yöneticilerinin STEM yaklaşımı ile ilgili görüşleri alınarak
yaklaşımın uygulanmasına ilişkin kurumlarını değerlendirmeleri
istenmiştir. Bu sayede kurumların yaklaşım ile ilgili hazır bulunuşluklarını
belirlemek amaçlanmıştır. Böylelikle kurumsal anlamda olası eksikliklere
dikkat çekilerek Türkiye’de uygulanması planlanan okul öncesi eğitiminde
STEM yaklaşımının daha etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasına katkı
sağlanması planlanmıştır.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Okul Öncesi Eğitiminde STEM yaklaşımının
kurum boyutu açısından Manisa ili örneği üzerinden incelenmesidir.
Kurumsal boyutta ‘Manisa ilçelerindeki bağımsız okul öncesi eğitim
kurumu müdürleri STEM yaklaşımının uygulanabilirliği yönünden
kurumlarını nasıl değerlendirmektedir?’ temel sorusu üzerinden aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır:
-Okul öncesi kurum yöneticilerinin STEM yaklaşımının okul öncesi
eğitimde uygulanabilirliği ile ilgili düşünceleri nelerdir?
-Okul öncesi kurum yöneticilerinin mevcut okul öncesi eğitim programının
STEM uygulamalarına uygunluğu ile ilgili düşünceleri nelerdir?
-Okul öncesi kurum yöneticileri
uygulanmasında yeterli görüyor mu?
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kendilerini

STEM

eğitiminin

-Okul öncesi kurum yöneticileri kurumlarını fiziksel donanım yönünden
STEM eğitiminin uygulanmasında yeterli görüyor mu?
-Okul öncesi kurum yöneticileri kurumlarındaki öğretmenlerinin hazır
bulunuşluğunu STEM eğitiminin uygulanmasında yeterli görüyor mu?
2. Yöntem
Araştırmanın bu kısmında araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin
toplanması, verilerin analizi başlıklarına yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Yöntem ve Deseni
Araştırmanın yöntemi niteldir. Durum çalışması gerçekleştirilmiştir.
Okul öncesi yöneticilerine ait görüşler iç içe geçmiş çoklu durum deseni
ile incelenmiştir. İç içe geçmiş çoklu durum deseninde araştırmaya dâhil
edilen her bir durum kendi içinde çeşitli alt birimlere ayrılarak çalışılabilir
(Yıldırım & Şimşek, 2008). Çoklu durumun tekil durum çalışmasından
farkı içinde alt birimlerin ya da alt vakaların bulunmasıdır. Bir çalışmanın
durum çalışması olup olmadığını analiz birimi belirler (Merriam, 2018a).
Bu çalışmada da yöneticileriyle görüşülen her bir kurum çalışmanın amacı
kapsamında birer analiz birimi olarak belirlenmiştir. Her bir kurum,
yaklaşım açısından yönetici boyutu, donanımsal boyut ve öğretmen
boyutları ile ilgili olarak incelenmiştir. Müdürlerin yaklaşım ve program
ile ilgili görüşleri de alınmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Görüşlerin toplanacağı kurumlar bağımsız okul öncesi eğitim kurumları
ile sınırlandırılmış olup Manisa ili ilçelerinden amaca yönelik örnekleme
ile seçilmiştir. Amaca yönelik örnekleme ulaşılması güç özelleşmiş bir
nüfusun üyelerini seçmek için kullanılan örnekleme tipidir. Özellikle
bilgilendirici ve benzersiz olayları seçmek için kullanılır (Neuman, 2010).
Bu araştırmada Manisa ilinin 17 ilçesinden seçilen bağımsız okul öncesi
eğitim kurumlarına ulaşmak hedeflenmiştir. Her biri farklı ilçeden olmak
üzere araştırmaya katılmaya gönüllü 11 bağımsız okul öncesi eğitim
kurumuna (Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu,
Yunusemre, Gördes, Kırkağaç, Kula, Demirci) ulaşılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Okul müdürleri yöneticiliği öğretmenlikten sonra ikinci görevleri
olarak yerine getirirler. Bu nedenle yapılan bu çalışmada asli görevlerinin
öğretmenlik olması ve kurumlarını içinde bulundukları konum itibariyle
daha geniş bir yelpazede değerlendirebilecek olmaları, okul öncesi eğitim
programının uygulama ve takibinden sorumlu kişiler olmaları gözetilerek
araştırmanın amacı doğrultusunda kurum yöneticileriyle görüşülmüştür.
Yöneticilerin görüşleri, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir form yardımıyla yüz yüze
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görüşme yoluyla toplanmıştır. Formun ilk bölümünde yöneticilerin hangi
ilçede çalıştıkları kaç yıldır yöneticilik yaptıkları, yaşları gibi soruların yer
aldığı bir kısım bulunmaktadır. İkinci bölümde ise açık uçlu 6 soru
yöneticilere yöneltilmiştir. Yöneticilere yöneltilen açık uçlu 6 soru
yaklaşım, program, yönetici, donanımsal ve öğretmen açısından
değerlendirme başlıklarında beş temada hazırlanmıştır. Temaların
oluşturulmasında katılımcılardan, araştırmacıdan ve literatürden
yararlanılabilir. Bu çalışmada oluşturulan temalar araştırmacılar ve
literatür doğrultusunda önceden belirlenerek oluşturulmuştur. Buna göre
çalışma grubuna 6 açık uçlu soru beş temada yöneltilmiştir. Temaların
oluşturulmasında anlamda bütünlük sağlanmasına dikkat edilmiştir.
Temaların sorularla uyumluluğunda eğitim bilimleri ve temel eğitim
alanlarında uzman iki öğretim elemanın görüşleri alınmıştır.
Ulaşılabilirlik, çalışma saatleri, eğitim-öğretimin aksatılmaması vb.
etkenlerden kaynaklanan nedenlerle yüz yüze görüşmeye engel teşkil
edebilecek durumlar olduğunda basılı form doldurma veya internet
üzerinden form doldurma alternatif yolları uygulanmıştır. Formun
doldurulmasında gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Buna göre Manisa ili
Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre,
Gördes, Kırkağaç, Kula, Demirci ilçelerinden dönüt alınmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Çoklu durum çalışmalarında analizin iki aşaması vardır: durum analizi
ve çapraz durum analizi. Durum analizi kapsamında her bir durum kendi
içinde ayrıntılı bir durum olarak görülerek toplanan veriler analiz edilir.
Her bir durum için analiz gerçekleştirildikten sonra çapraz durum analizine
geçilir. Durumlar arasında soyut kavramlar oluşturularak araştırmacı
tarafından genel bir açıklama yapılmaya çalışılır (Merriam, 2018b).
Yapılan bu çalışmada araştırmacılar yöneticilere yöneltilen açık uçlu 6
soruya verilen yanıtları yaklaşım, program, yönetici, donanımsal ve
öğretmen açısından değerlendirme başlıklarında beş temada toplamıştır.
Her bir kurum kendi içinde sorulara verilen yanıtlardan yola çıkılarak
belirtilen temalar dâhilinde değerlendirilerek bir tablo (Tablo 1)
oluşturulmuştur. Çapraz durum analizi ile her bir tema altında elde edilen
veriler yorumlanarak temalar ile ilgili genel değerlendirmeye gidilmiştir.
Temalar ve açıklamaları bulgular bölümünde yöneticilerin sorulara
verdikleri cevaplar ile birlikte betimsel olarak verilerek değerlendirilmiştir.
Bulgular araştırmacılar tarafından yorumlanarak sonuçlara gidilmiştir.
2.5. Araştırmacı Rolü ve Etik
Ulaşılabilirlik esas alınarak üç ilçenin verileri araştırmacılar tarafından
bizzat kurumlara giderek elden toplamıştır. Araştırmacılardan birinin
eğitim yönetimi bir diğerinin okul öncesi öğretmenliği programında
öğretim elemanı olmasının verilerin analizine, bulguların oluşturulmasına
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ve yorumlanmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Araştırmanın gerekli
etik izinleri alınmıştır.
2.6. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği nitel araştırmalar için kullanılan
inandırıcılık, aktarılabilirlik, dayanıklılık ve teyit edilebilirlik kavramları
ile açıklanmıştır: (i) İnandırıcılık: Çalışmada bulgular bölümünde
yöneticilerden toplanan verilerin sunulmasında yöneticilerin verdikleri
cevaplar doğrudan sunulmuştur. (ii) Aktarılabilirlik: Erlandson, Harris,
Skipper ve Allen (1993) nitel araştırmalarda aktarılabilirliğin
sağlanmasında ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme yöntemlerini
önermektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008) Bu araştırmada aktarılabilirliğin
sağlanması için ayrıntılı betimlemelerden faydalanılmıştır. Araştırmanın
aşamaları, katılımcıların nasıl seçildiği, verilerin toplanması, analizi
ayrıntılarıyla verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme
yöntemi ile seçilmesi aktarılabilirliği ayrıca artırmıştır. (iii) Dayanıklılık:
Dayanıklılık sunulan bilgi ve bulguların aradan geçen zaman içinde
geçerliliğini korumasıdır. Verilerin istikrarlılığı ve tutarlılığıdır (Şencan,
2005). Dayanıklılığın sağlanmasında yöneticilerden elde edilen cevaplar
nitel araştırma konusunda deneyimli iki öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı
analiz edilmiştir. Verilen cevaplardan evet, hayır, yeterli, yeterli değil
şeklinde sonuçların çıkarılmasında araştırmacı analizlerinin uyuşum
yüzdesine bakılmıştır. Güvenirlik için güvenirlik = görüş birliği + görüş
ayrılığı x 100 formülü gerçekleştirilmiştir (Miles & Huberman, 1994).
Şencan’a (2005) göre nitel araştırmalarda güvenirliğin sağlanabilmesi için
araştırmacılar tarafından yapılan kodlamaların uyuşum yüzdesinin en az
%70 olması gerekmektedir. Bu çalışmada uyuşum yüzdesi %98 olarak
bulunmuştur. (iv) Teyit edilebilirlik: Amaç sonuçların ham verilerle
karşılaştırılmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bu amaçla
araştırmacılardan biri veri setini farklı zamanlarda kodlayarak ulaştığı
sonuçlar arasındaki uyuşum yüzdesine bakmıştır. Uyuşum yüzdesi %96
olarak bulunmuştur.
3. Bulgular
Bağımsız okul öncesi kurum müdürlerinin STEM yaklaşımına ilişkin
değerlendirmeleri beş temada incelenmiştir. Bu temalar yaklaşım,
program, yönetici, donanımsal ve öğretmen açısından değerlendirme
başlıklarındadır. Bu başlıklarda 11 ilçenin 11 kurum yöneticisinden alınan
sonuçlar değerlendirilmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Manisa Bağımsız Okul Öncesi Kurum Müdürlerine Göre STEM
Yaklaşımının Çeşitli Başlıklarda Değerlendirmesi
Yaklaşı
m

Öğretmen
Açısından
Değerlendir
me

Program
Açısından
Değerlend
irme

Yönetici
Açısında
n
Değerlen
dirme

Donanı
msal
Açıdan
Değerlen
dirme

STEM
yaklaşım
ı
okul
öncesi
eğitimi
için
uygun
bir
yaklaşım
mı?

Mevcut
okul
öncesi
eğitim
programın
ın STEM
uygulamal
arına
uygunluğu
yeterli mi?

Yönetici
ler
kendileri
ni STEM
eğitimini
n
uygulan
masında
yeterli
görüyor
mu?

Kurum
ların
fizikse
l
donanı
mı
STEM
eğitimi
nin
verilm
esi için
yeterli
mi?

Öğretm
enler
bu
yaklaşı
mın
uygula
nması
aşamas
ında
yeterli
hazırbu
lunuşlu
kta mı?

Hiz
met
içi
eğiti
m
alm
alıla
r
mı?

Açısında
n
Değerlen
dirme

N
o

İLÇELE
R

1

Köprüba
şı

E

YD

H

YD

E

E

2

Sarıgöl

E

Y

H

YD

E

E

3

Selendi

FY

FY

FY

FY

FY

FY

4

Soma

E

YD

H

YD

H

E

5

Şehzadel
er

E

Y

H

Y

H

E

6

Turgutlu

E

Y

E

Y

E

E

7

Yunuse
mre

E

FY

H

YD

H

E

8

Gördes

E

FY

FY

FY

H

E

9

Kırkağaç

E

YD

H

YD

H

E

1
0

Kula

E

YD

FY

YD

H

E

1
1

Demirci

E

YD

H

Y

E

E

E: Evet, H: Hayır, Y: Yeterli, YD: Yeterli Değil, FY: Fikrim Yok
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3.1. Kurum Müdürlerinin STEM Yaklaşımını Okul Öncesi Eğitimi
Düzeyinde Değerlendirmeleri İle İlgili Bulgular
Verilerin toplandığı 11 ilçeden 10’u STEM yaklaşımını okul öncesi
eğitimi için uygun bir yaklaşım olarak değerlendirmiş ve okul öncesi
eğitiminde uygulanması gerektiğini savunmuştur. Diğer 1 ilçe ise STEM
yaklaşımı ile ilgili fikrinin olmadığını bu nedenle yorumlayamayacağını
belirtmiştir. Buna göre müdürlerin büyük bir çoğunluğu yaklaşımın okul
öncesi döneme uygunluğunu vurgulamıştır. Bunun nedenleri olarak okul
öncesi çocukların daha çok yaparak yaşayarak öğrenmeleri ve STEM
yaklaşımının buna uygun etkinlikler içermesi, çocukların zihinsel
gelişimlerine ve yaşamsal beceri kazanmalarına katkı sağlaması, STEM
yaklaşımı uygulanacaksa bunun eğitimin ilk basamağı olarak görülebilen
okul öncesinde başlaması, çocukların algılarının en açık olduğu dönemin
okul öncesi dönem olması şeklinde sıralanmıştır. Müdürlerden bazılarının
görüşleri şu şekildedir: Demirci: “Bu yaklaşımın okul öncesi dönemde
uygulanabileceğini düşünüyorum. Tasarım temelli fen eğitimi zihinsel
gelişimi olumlu etkileyeceği gibi yaşamsal beceri kazandırma konusunda
bir hayli katkı sağlayacaktır.” Köprübaşı: “Ülkemizde 36 aydan itibaren
anaokuluna kayıt yapılmakta ve eğitim verilmektedir. Çocuklar bu yaşta
algıları daha fazla açık olduğu için verdiğiniz her bilgiyi daha rahat
alabilmekte ve zihninde hapsedebilmektedir. Bu yüzden okul öncesi
dönemde çocuklara bu yaklaşımın verilmesi onların daha donanımlı bir
birey olmasını sağlamaktadır. Ağaç yaşken eğilir sözünü kanıtlayan en iyi
örnektir.” Turgutlu: “Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve
keşfetmeye yönelten STEM içerikli etkinliklerin 1 yaşındaki bebeklerle
dahi yapılabileceği düşünülecek olursa 6 yaşın sonuna kadar matematik
ve fen içerikli etkinliklerin zenginliği çok büyük boyuttadır. Sınıf içerisinde
de bu tür etkinlikler rahatça uygulanabilir.”. Şehzadeler: “…Okul öncesi
eğitiminde çocuklar yaparak yaşayarak öğrendikleri için STEM yaklaşımı
ile öğrenme düzeylerinin artacağını düşünüyorum.” Yunusemre:
“Eğitimin ilk basamağı olduğumuz için bu yaklaşımın okul öncesi eğitimde
uygulanması son derece sağlıklı bir sürecin başlaması için gereklidir.”
3.2. Kurum Müdürlerinin Okul Öncesi Eğitim Programını
Değerlendirmesi İle İlgili Bulgular
Kurum müdürlerinin Program açısından değerlendirmelerine
bakıldığında okul öncesi eğitim programının STEM yaklaşımına
uygunluğu 5 kurumda yeterli değil, 3’ünde yeterli, 3’ünde ise fikrim yok
şeklinde yorumlanmıştır. Fikrim yok cevabını verenler STEM yaklaşımı
ile ilgili bir bilgisi olmadığını bu nedenle yorumlama yapamadığını
belirtmiştir. Fikrim yok cevabı dışındaki cevaplar göz önünde
bulundurulduğunda çoğunluğun programın STEM yaklaşımına
uygunluğunun yeterli olmadığını vurguladıkları görülmüştür. Kurum
müdürlerinin ilgili görüşlerinden bazıları şu şekildedir: Kırkağaç: “Okul
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öncesi eğitim programında bazı etkinlikler uygundur. Fen ve Doğa
etkinlikleri gibi.” Sarıgöl: “Gerekli malzeme temin edildikten sonra çok
rahat uygulanabilir.” Soma: “Uyumlu değil.”
3.3. Kurum Müdürlerinin Kendilerini Değerlendirmeleri İle İlgili
Bulgular
Kurum yöneticilerinin değerlendirmelerine göre 11 ilçenin 7’si STEM
eğitiminin uygulanmasında kendilerini yeterli görmemektedir. 3’ü konu ile
ilgili fikrinin olmadığını belirtirken, 1’i yeterli gördüğünü belirtmiştir.
Buna göre yöneticilerin çoğunluğu STEM eğitiminin kurumlarında
uygulanmasında kendilerini yeterli görmemektedir. Bunun nedenleri
olarak yaklaşım ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmamaları, kurumlarındaki
fiziksel eksiklikler, maddi yetersizlikler gösterilmiştir. Müdür
görüşlerinden bazıları şu şekildedir: Kırkağaç: “Bu yaklaşımlar
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığımı düşünüyorum.” Soma:
“Hiçbir bilgim yok.” Şehzadeler: “En büyük eksikliğimiz STEM yaklaşımı
ile ilgili bilgi eksikliğidir. Uzman kişilerden eğitim desteği alınmalıdır.”
Yunusemre: “Tanıtım, Eğitim.”
3.4. Kurum Müdürlerinin Kurumlarını Donanımsal Açıdan
Değerlendirmeleri İle İlgili Bulgular
Verilerin toplandığı 11 ilçenin 6’sı kurumlarını STEM eğitiminin
uygulanmasında donanımsal açıdan uygun görmemektedir. 2’si fikrinin
olmadığını belirtirken, 3’ü donanımsal açıdan kurumlarını yeterli
görmüştür. Buna göre kurumların çoğunluğu STEM eğitiminin
uygulanmasında donanımsal açıdan yeterli değildir. Eksik görülen yanlar
olarak malzeme eksikliği, sınıfların büyüklüğü, ekonomik sıkıntılar
sıralanmıştır. Kurum müdürlerinin ilgili görüşlerinden bazıları şu
şekildedir: Kırkağaç: “Fiziksel donanım bakımından yeterli değiliz, ancak
donanımı uygun hale getirme imkânına sahibim.” Köprübaşı: “Okulumuz
köy okullarına göre çok daha iyi bir seviyede fakat kodlama gibi ya da
diğer yaklaşımlar için malzeme eksikliğimiz bulunmaktadır. Mesela
matematik sınıfı, deney kitleri, satranç ve eğitici oyuncaklar yönünden…”
Sarıgöl: “Okul bahçesi çok uygun ama sınıflar uygun büyüklükte değil.
Gerekli malzeme ve materyal sağlanması konusunda ekonomik sıkıntılar
yaşanır.” Soma: “Bu eğitime yönelik materyaller pahalı ve temini zor.”
Şehzadeler: “STEM yaklaşımının uygulanabilmesinde okulumuzun
fiziksel donanımı yeterli seviyede, fakat maddi yönden imkânlarımız
sınırlıdır.” Turgutlu: “STEM yaklaşımının uygulanabilmesinde
okulumuzun fiziksel donanım ve imkânların yeterli olduğunu
düşünüyorum. STEM yaklaşımının uygulanmasında kullanılacak olan
materyallerin zaten günlük hayatta kullandığımız araç gereçlerle de
yapılabileceğini çok pahalı ve farklı araç gereçler bulunmasının zorunlu
olmadığını da düşünüyorum.” Yunusemre: “Kurumumuz fiziksel olarak
33

yeterli değil. Araştırmalarım sonucunda zaten bu yaklaşımın maliyetsiz bir
yaklaşım olduğu kanaatindeyim ancak medyada çokça dillendirildiği gibi
robot setleri ve laboratuvarlardan kısaca teknolojik açıdan ön plana
çıkarılarak uygulanmaya çalışılırsa kurumum uygun değil.”
3.5. Kurum Müdürlerinin Kurumlarındaki
Değerlendirmeleri İle İlgili Bulgular

Öğretmenleri

Kurum müdürlerinin 6’sı öğretmenlerinin STEM eğitiminin
uygulanmasında yeterli hazırbulunuşlukta olmadıklarını düşünmektedir.
4’ü hazırbulunuşluk seviyeleri için yeterli olduklarını belirtirken, 1’i konu
ile ilgili fikrinin olmadığını belirtmiştir. 11 kurum müdüründen 10’u
öğretmenlerinin STEM eğitimi ile ilgili hizmetiçi eğitim almaları
gerektiğini açıklamıştır. Buna göre kurumlardaki öğretmenlerin çoğunun
hazırbulunuşluğu STEM eğitiminin uygulanmasında yeterli değildir ve
konu ile ilgili eğitim almaları gerekmektedir. Kurum müdürlerinin
görüşlerinden bazıları şu şekildedir: Kırkağaç: “Kesinlikle eğitim
almaları gerektiği kanaatindeyim. Hazır değiller bunu biliyorum, bundan
daha da önemlisi yeniliğe açık olmamaları.” Köprübaşı: “Kesinlikle
düşünüyorum. Öğretmenlerim… Hizmet içi eğitim almasalar bile
kendilerini internet, sosyal medya üzerinden fazlasıyla geliştirmişler,
kırsal kesimde eğitim vermemize rağmen çok fazla istekli olup özel okul
seviyesinde öğrencilere ellerinden geldiği kadar eğitim vermişlerdir.”
Sarıgöl: “STEM eğitimini incelediğim kadarıyla güzel bir uygulama
olduğunu düşünüyorum. Sadece benim öğretmenlerimin değil tüm
anasınıfı ve anaokulu öğretmenlerinin bu eğitimi alması gerektiğini
düşünüyorum. Sınıflarda yapmış oldukları etkinlikler STEM ile paralel
devam ediyor. Ancak STEM başlı başına farklı bir yaklaşım.” Soma:
“Evet. Kimsenin konu ile ilgili bir hazırbulunuşluğu yok.” Şehzadeler:
“İyi bir eğitim iyi bir ekiple mümkündür. O yüzden kurumdaki eğitimci ve
idarecilerin tamamının STEM eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim almaları
gerekir… Yapılan birçok etkinliğin STEM etkinliklerine uygun yapıldığı
kanaatindeyim, fakat farkında değiliz.” Turgutlu: “Öğretmenlerimizin
STEM eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum.
Neden derseniz yapılmayan ve bilinmeyen konular olduğundan değil.
Ancak bilgilerin tazelenmesi, yeni bilgi ve yaklaşımları aktarılması ve
uygulamalarda yaşananların paylaşılarak aktarılmasının hiçbir
tartışmaya yer verilmeyecek kadar yararlı olacağı kanısındayım.”
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul Öncesi Eğitiminde STEM yaklaşımının kurum boyutu açısından
incelendiği bu araştırmada okul öncesi kurum müdürlerinin STEM
yaklaşımına ilişkin değerlendirmeleri beş temada değerlendirilmiştir. Bu
temalar yaklaşım, program, yönetici, donanımsal ve öğretmen açısından
değerlendirme başlıklarındadır.
34

Yaklaşım açısından değerlendirme başlığında okul öncesi kurum
müdürlerinden STEM yaklaşımını okul öncesi eğitimi düzeyinde
değerlendirmeleri istenmiştir. Buna göre müdürlerin büyük bir çoğunluğu
yaklaşımın okul öncesi eğitime uygun olduğunu vurgulamıştır. Okul
öncesi eğitim çocuklara problem çözme, yenilikçi düşünceler, yaratıcı
düşünme, özerklik, mantıksal düşünme ve teknoloji okuryazarlığı (MEB,
2013) gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Okul
öncesi dönemde çocuklar yaparak yaşayarak öğrenmektedirler ve STEM
yaklaşımının buna uygun etkinlikler içermesi, çocukların zihinsel
gelişimlerine ve yaşamsal becerileri kazanmalarına katkıda bulunması
kurum müdürlerinin yaklaşımın okul öncesi döneme uygun olduğunu
düşünmelerini sağlamaktadır.
Program açısından değerlendirme temasında okul öncesi kurum
müdürlerinden okul öncesi eğitim programının STEM yaklaşımına
uygunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir. Yöneticilerin üçte biri okul
öncesi eğitim programını yaklaşım açısından yeterli bulurken, üçte ikisinin
yeterli değil veya yaklaşım ile ilgili fikrim yok yanıtlarını verdikleri
görülmüştür. Fikrim yok cevabını verenler STEM yaklaşımı ile ilgili bir
bilgisi olmadığını bu nedenle yorumlama yapamadığını belirtmiştir. Buna
göre okul öncesi eğitim kurumlarının yöneticilerinin dörtte birinin fikrim
yok yanıtını vermiş olması yaklaşım açısından var olan bilgi eksikliğini
ortaya koymaktadır. Genel anlamda fikrim yok cevabı dışındaki cevaplar
göz önünde bulundurulduğunda ise çoğunluğun programın STEM
yaklaşımına uygunluğunun yeterli olmadığını vurguladıkları gözlenmiştir.
Yıldırım’ın (2018), yapmış olduğu çalışmada öğretmenler STEM
uygulamaları sırasında en çok karşılaştıkları problemlerden biri olarak
müfredatın uygun olmaması olduğunu ifade etmişlerdir. Müfredat eğitim
içeriğini etkinlik sürecini belirlemektedir. Bu nedenle uygun müfredat
hazırlanmadığında etkili STEM uygulamalarının da gerçekleştirilmesi
zorlaşmaktadır. Elde edilen bulgular çalışma sonuçlarını destekler
niteliktedir.
Yönetici açısından değerlendirme temasında Okul öncesi kurum
müdürlerinin yaklaşım açısından kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir.
Buna göre yöneticilerin çoğunluğu STEM eğitiminin kurumlarında
uygulanmasında kendilerini yeterli görmemektedir. Bu oranın üçte iki
olması durumun ciddiyetini göstermektedir. Bunun nedenleri olarak
yaklaşım ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmamaları, kurumlarındaki fiziksel
eksiklikler, maddi yetersizlikler gösterilmiştir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında STEM eğitimini uygulayabilmek için kurum yöneticilerinin
kendilerini yeterli hissetmelerini sağlayacak gerekli eğitimler ve
desteklerin sağlanması gerekmektedir.
Donanımsal açıdan değerlendirme temasında okul öncesi kurum
müdürlerinden kurumlarını donanımsal açıdan değerlendirmeleri
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istenmiştir. Buna göre kurumların çoğunluğu STEM eğitiminin
uygulanmasında donanımsal açıdan yeterli değildir. Eksik görülen yanlar
olarak malzeme eksikliği, sınıfların büyüklüğü, ekonomik sıkıntılar
sıralanmıştır. Morrison (2006), bir STEM sınıfında farklı materyallerin
bulunması gerektiğini belirterek materyallerin önemini vurgulamıştır. Bu
sonuçlar Yıldırım’ın (2018), STEM uygulamalarına derslerinde yer veren
öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik görüşlerini tüm boyutları ile ortaya
koymayı amaçladığı çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Çalışmada öğretmenlere STEM sınıfının nasıl olması gerektiği
sorulduğunda öğretmenler öncelikle yeterli malzemenin yer alması
gerektiğini
belirtmişlerdir. Bu
sonuç
öğretmenlerin STEM
uygulamalarının önündeki en büyük engellerden birinin malzeme
yetersizliği olduğunu göstermektedir. Kurumlarda yeterli malzeme
bulunmadığında
STEM
eğitimini
gerçekleştirmekte
mümkün
olmamaktadır. Yine aynı çalışmada öğretmenler STEM uygulamasında en
çok karşılaştıkları sorunlardan biri olarak sınıfın fiziki yapısı ve sınıf
mevcudu olduğunu belirtmişlerdir. Her iki çalışmada da STEM
uygulaması için sınıfların yeterli büyüklüğe sahip olması gerektiği ve
sınıfların donanımsal açıdan desteklenmesi gerektiği ön plana çıkmaktadır.
Öğretmen açısından değerlendirme temasında ise kurum müdürlerinin
kurumlarındaki öğretmenlerin yaklaşım ile ilgili hazırbulunuşluklarını
değerlendirmeleri istenmiştir. Buna göre kurumlardaki öğretmenlerin
çoğunun hazırbulunuşluğu STEM eğitiminin uygulanmasında yeterli
değildir ve konu ile ilgili eğitim almaları gerekmektedir. Benzer bir şekilde
Çevik ve Özgünay (2018), lise düzeyindeki okullarda görev yapan STEM
ile ilgili çalışan öğretmen ve yöneticilerin STEM ile ilgili görüşlerini
belirlemek amacı ile bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda
yöneticiler STEM eğitiminin öğrenciler üzerinde çok etkili olduğunu,
öğretmenlerin STEM için yeterli donanıma sahip olmadığını, kurslarda
STEM eğitimini verebilmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ve
programın STEM temelli hazırlanması gerektiğini düşünmektedirler. Çetin
ve Balta (2017), öğretmen adaylarını STEM etkinlikleri ile tanıştırarak
onların STEM materyalleri ile ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile bir
çalışma
gerçekleştirmişlerdir.
Çalışma
sonucunda
geleceğin
öğretmenlerinin STEM materyallerini öğretme yaşantılarında kullanmakta
istekli oldukları bulunmuştur. Katılımcıların STEM materyallerinin
öğrenmeyi kolaylaştırdığına, akılda tutmayı ve öz yeterliliği arttırdığına
inandıkları bulunmuştur. Öğretmenler STEM materyallerinin öğretme
sürecinde çok olumlu çıktılar sağladığını düşünmektedirler. Öğretmenlerin
hatta öğretmen adaylarının bu materyaller ile mümkün olduğunca erken
çalışmaya
başlamalarının
sağlanması
gerekmektedir.
Yapılan
çalışmalardan
elde
edilen
sonuçlar
öğretmenlerin
STEM
hazırbulunuşluğunun sağlanmasına verilmesi gereken önemi destekler
niteliktedir.
36

Yapılan bu çalışmada okul müdürlerinden toplanan verilerden elde
edilen sonuçlar ve önerileri şu şekilde sıralanabilir: (i) STEM yaklaşımı
okul öncesi eğitim düzeyi için uygundur. (ii) Okul öncesi eğitim programı
STEM yaklaşımı doğrultusunda yeterli değildir, geliştirilmelidir. (iii)
Yöneticilerin çoğunluğu STEM eğitiminin kurumlarında uygulanmasında
kendilerini yeterli görmemektedir. Bu anlamda yaklaşımla ilgili tanıtımlar
yapılarak eğitimler verilmelidir. (iv) Kurumların çoğunluğu STEM
eğitiminin uygulanmasında donanımsal açıdan yeterli değildir. Eksik
görülen yanlar olarak malzeme eksikliği, sınıfların büyüklüğü, ekonomik
sıkıntılar sıralanmıştır. Kurumlar özellikle bu başlıklar yönünden
desteklenmelidir. (v) Öğretmenler STEM yaklaşımı ile ilgili yeterli
hazırbulunuşluğa sahip değildir. Yaklaşım ile ilgili eğitim almaları
sağlanarak hazırbulunuşluk düzeyleri yükseltilmelidir. (vi) STEM
yaklaşımı ile ilgili eğitimlerin lisans düzeyindeyken öğretmenlere
verilmesi gerekmektedir. Alan yazın incelendiğinde STEM yaklaşım ile
ilgili okul öncesi yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı
yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu konu ile ilgili daha fazla
çalışma yapılması önerilmektedir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME
VE ÖĞRENME STİLLERİ
A. Murat ELLEZ 
GİRİŞ
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz koşullarında,
öğretmenlerin de bu gelişime uyum sağlamaları gerekmektedir.
Günümüzde öğretmenler sadece bilgi aktaran kişi değil, öğrencilere yol
gösteren bireyler olmak zorundadır. Bu nedenle öğretmenlerin çeşitli
öğretim tekniklerini kullanması gerekmektedir.
Öyle ki yirmi birinci yüzyılda ülkelerin zenginlikleri artık sahip
oldukları doğal kaynaklarla değil, bilgiyi üretme ve kullanma düzeyleri ile
ölçülmektedir. Bu zenginliği yakalamanın yolu ise etkili bir biçimde
gerçekleştirilecek olan eğitim uygulamalarından geçmektedir (Karakoç,
2003).
Öğretmenlerin öğrencilerin bilişsel süreçleri ve öğrenme stratejileri
hakkında bilgili olmaları ve bu bilgilerden yola çıkarak planladıkları sınıf
içi uygulamaları, derslerdeki öğrenci performansını yükseltecektir.
Şüphesiz eğitim ortamı öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarına
ve geliştirmelerine ne kadar izin veriyorsa öğrenme de o oranda
kolaylaşacaktır. Bu yüzden eğitimin temel öğesini, yani öğrenciyi ve onun
nasıl öğrendiğini dikkate almadan seçilen öğretme stratejileri ile yaratılan
eğitim ortamları öğretim amacını gerçekleştirmekten uzak olacaktır
(Karakoç, 2003).
Günümüzde eğitim kurumlarının birçoğunda öğretmenler, bireysel
özellikleri dikkate almadan tüm öğrenciler için aynı yöntemleri kullanarak
ders işlemekte ve aynı araçlar ile ölçme değerlendirme yapmaktadır. Oysa
bireysel öğrenme özelliklerine göre öğrencilerin farklı eğitilmesi ve
değerlendirilmesi gerekir. Bu süreçte, öğretmenlerin kendi öğretme
stillerinin farkında olmaları, verilecek olan eğitimin kalitesini de
arttıracaktır. Daha başarılı bir eğitim-öğretim süreci, eğitim-öğretim
faaliyetlerinin; öğrencilerin, öğrenme stillerindeki ilişkiye göre
düzenlenmesiyle sağlanabilir.
Bireysel farklılıklar zekâ, yetenek ve beceriler, kişilik özellikleri,
öğrenme stilleri vb. gibi kişisel özellikleri kapsamaktadır. Bu konu,
yüzyıllardır eğitimcilerin ilgisini çekmiştir (Woolfolk,1993; Karakoç,
2003; Woods, 1995). Bireysel farklılıklar kavramı bir taraftan eğitimcilerin
kuramsal çalışmalarını güdülerken, diğer taraftan uygulamada sık sık göz
ardı edilen bir kavramdır. Ancak her birey tektir ve eğitim–öğretim
faaliyetlerinde mutlaka bu durumun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
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Çünkü bireylerin temel karakterleri farklı olmalarıdır (Ekici, 2003; Hyman
ve Rosof, 1984).
Osborne ve Wittrock, 1983 yılında (Akt. Ayas, 1995) her bireyin
gelişmesinin özel olarak kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini, bireyin
herhangi bir alanda sahip olduğu bilgi birikiminin yeni bilgiye veya
uyarımlara cevap vermede çok önemli olduğunu vurgulamışlardır.
Öğrenciler bilgiyi kendilerine özgü bir şekilde yapılandırırlar. Dolayısıyla
onlara bu imkânı veren öğrenme ortamlarında da daha aktif olurlar ve daha
etkili öğrenirler. Özetle, “etkili eğitim sınırlı yöntemsel yaklaşımlarla
başarılamaz”. Driver ve Oldham’da (1998) yılında öğrencilerin örgün
eğitimde kazandıklarının öğrenme ortamına getirdikleri bilgi birikimine ve
öğrenme ortamına bağı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre, öğrencilerin
anlamlı öğrenmesi uygun öğrenme deneyimlerini sağlanmasına bağlıdır.
Uygun öğrenme deneyimleri de ancak beynin ihtiyacı olan kurallar temel
alınıp öğretim bu kurallar çerçevesinde düzenlendiğinde oluşmaktadır
(Akt. Ayas, 1995).
Öğrenme ve öğretme kavramlarıyla ilgili çok büyük değişimlerle
karşılaşmaktadır. Öğrenenlerin bilgiyi algılama, izleme, düzenleme,
problem çözme, ürün ortaya koyma, güdülenme şekillerindeki
farklılıkların göz önüne alınması ve bunlara bağlı olarak öğrenme –
öğretme süreçlerinin tasarlanması amacıyla pek çok bilgi ortaya
konmaktadır. Öğrenme stilleri de bunlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Öğrenme stilleri genelde, “bireylerin bilgiyi alma, tutma ve
işleme sürecindeki karakteristik güçlülük ve tercihler” olarak
tanımlanmaktadır (Felder ve Silverman, 1988). Özellikle 1900’lu yılların
ikinci yarısından sonra baskın hale gelmeye başlayan psikoloji ve eğitim
anlayışları, bireylerin farklı özellikleri olduğunu ve bu özelliklerin de
öğretim sürecinde dikkate alınması gerektiği üzerinde durmaya
başlamışlardır. Öğrenmenin aktif bir zihinsel süreç olduğunu belirten bu
anlayışın getirdiği görüşler, insanların kavramları nasıl öğrendiklerini ve
nasıl problem çözdüklerini; bilgilerin akılda nasıl tutulduğunu, nasıl
hatırlanıp unutulduğunu araştırmaların temel konusu haline getirmiştir
(Woolfolk,1993).
Öğretmenler genellikle kendi öğrenme yöntemlerine uygun bir şekilde
öğretim yaparlar (Shulman,1990; Tobin, Tippins ve Gallard, 1994).
Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilere gösterdikleri
davranışlarında ve yönelimlerinde sergiledikleri süreklilik ve tutarlılık
öğretme stili olarak adlandırılmaktadır (Grasha, 2002). Lee (2004) ise
öğretme stilini, öğretmen tarafından sınıfta sergilenen, öğretilecek konu
değişse bile değişmeyen ve tanımlanabilen davranışlar bütünü olarak
tanımlamaktadır. Öğretme stili kavramı bir öğretmenin (öğreticinin)
öğrenme süreçleri tasarımı ile ilgilidir. Öğretmen öğrenme-öğretme
süreçlerini hangi ilkeleri, strateji, yöntem, teknikleri dikkate alarak
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tasarlıyorsa, etkili sınıf yönetimi için ne tür stratejiler uyguluyorsa kendine
uygun bir öğretme stili kullanıyor demektir. Grasha’ya (1994) göre sadece
bir öğretim yaklaşımının etkili olduğunu söylemek doğru değildir. Öğretim
stilleri genel olarak üç kategoriye ayrılmaktadır; disiplin merkezli öğretim,
öğretmen merkezli öğretim ve öğrenci merkezli öğretim (Dressel ve
Marcus, 1982; Woods, 1995).
Grasha (1996) öğretme stillerini beşe ayırmaktadır. Bunlar, uzman
öğretme stili, otoriter öğretme stili, kişisel öğretme stili, yol gösterici
öğretme stili ve temsilci öğretme stili. Uzman öğretme stili, amacı bilgi
vermek olan, ancak verilen bilgilerin fazla deneyimi olmayan öğrenciler
üzerinde negatif etkili yaratabildiği öğretme stilidir. Otoriter öğretme
stilinin amacı, olumlu veya olumsuz dönüt vermek, öğrenme amaçlarını ve
öğrencileri yöneten kuralları belirlemektir. Otoriter öğretme stilinin katı,
değişmez ve belli kuralları vardır; bu kurallar doğrultusunda öğrencileri
yönetme amacı güder. Kişisel öğretme stili, bireysel farklılıkları gözeterek
öğretim yapmayı amaçlar, öğretmenin denetleyici, yol gösterici ve
yönlendirici olduğu öğretme stilidir. Modelin beklentilerini
karşılayamayan öğrenciler kendilerini yetersiz hissedebilirler. Yol
gösterici öğretme stili, öğrenci ihtiyaçlarına odaklanan, amacı öğrencilerin
girişimcilik, bağımsızlık ve sorumluluk duygularını geliştirmek olan
öğretme stilidir. Zaman açısından ekonomik olmayan bu stil, doğru
uygulanmadığında öğrencilerde rahatsızlık duygusu yaratabilir. Temsilci
öğretme stili, öğrencinin kendini yönetme kapasitesinin geliştiren bu stil,
öğrencileri bağımsız çalışmaya teşvik eder. Öğrencilerin seviye ve
yetenekleri yanlış tespit edildiğinde ya da öğrenciler bağımsız çalışmaya
hazır olmadığında öğrencilerde huzursuzluk yaratabilir.
Öğrenmede bireysel farklılıkların varlığını kabul etmek kaçınılmazdır.
Bireysel farklılıklar zekâ, yetenek ve beceriler, kişilik özellikleri, öğrenme
stilleri vb. gibi kişisel özellikleri kapsamaktadır. Gregorc (1979), öğrenme
stilinin; bir insanın nasıl öğrendiğini ve bunları çevresine nasıl
uyarlayacağını gösteren farklı davranışlardan oluştuğunu belirtmektedir.
Ayrıca, öğrenme stili bir kişinin zihninin nasıl çalıştığı hakkında ipuçları
verdiğini de eklemektedir (Akt. Taylor, 1997). Dunn ve Dunn (1993)
öğrenme stilini her bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni ve zor bir bilgi
üzerine odaklanması ile başlayan bilgiyi alma ve belleğe yerleştirme
süreciyle devam eden bir yol olarak ifade etmiştir. Kolb (1984) ise
öğrenme stilini bilgiyi algılama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen
yöntem olarak ifade etmiştir. Öğrenme stillerinin nasıl belirleneceği ilişkin
ileri sürülen modellerin en tanınmış olanları, Myers-Briggs Tip Göstergesi,
Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Stili Modeli, Felder-Silvermann Öğrenme
Stili Modeli, Hermann’ın Beyinsel Baskınlık Modeli, Gregorc Öğrenme
Stili Modeli, McCarthy Öğrenme Stili Modeli, Dunn-Dunn Öğrenme Stili
Modeli ve Grasha’nın Öğrenme Stili Modeli olarak verilebilir.
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Grasha ve Riechmann geliştirdikleri Öğrenme Stilleri Ölçeğine
dayanarak öğrenme stillerini altı farklı şekilde ifade etmiştir: rekabetçi,
işbirlikçi, pasif, katılımcı, bağımlı ve bağımsız öğrenme stilleri (Grasha,
1996). Rekabetçi öğrenme stili, ilgi odağı olmayı ve sınıfta sürekli
onaylanmayı seven bu öğrenciler, sınıftaki diğer öğrencilerden daha
yüksek puan almak için öğrenirler. Bu öğrenciler, öğrenmeye karşı
hedefler oluşturmaya güdülenmiş olmalarına rağmen işbirlikli öğrenmeye
yatkın değildirler. İşbirlikçi öğrenme stili, başkalarıyla çalışmayı seven,
bilgi ve yeteneklerini paylaşan öğrenen tipidir. Takım çalışmasına yatkın
olan bu bireyler, başkalarına bağımlı çalışmaya çok alışmış olup, bağımsız
çalışma yetenekleri gelişmeyebilir. Pasif öğrenme stili, derse çok fazla
katılmayan, söz hakkı almayan öğrenci tipidir. Performansları düşük olan
bu öğrencilerin kaygı düzeyleri düşük olur. Katılımcı öğrenme stili, derse
girmekten ve etkinliklere katılmaktan hoşlanan öğrenci tipidir. Her sınıf
deneyimine katılmaya istekli olan bu öğrenciler başkalarının ihtiyaçlarını
göz ardı edebilirler. Bağımlı öğrenme stili, sadece gerekli olanı öğrenen bu
öğrenciler, otoriteye ve arkadaşlarına bağımlıdır. Bağımsız davranma
becerileri zayıf olan bu öğrenciler, kaygılarını yönetebilirler. Bağımsız
öğrenme stili, kendi öğrenme yeteneklerinden emin olan bu öğrenciler,
önemli olduğunu düşündükleri bilgileri öğrenirler. Kendi kendini
yönetebilen bu öğrencilerin işbirlikli çalışma becerileri yetersiz kalabilir.
Yapılan çalışmalar sonucunda öğretmenlerin öğrenme stilleri ile
öğretme stilleri arasında bir ilişki bulunmaktadır (Grasha, 1996). Heimlich
ve Norland’a (1994) göre de öğretmenlerin öğretme ve öğrenme stilleri,
öğretmenlerin sınıftaki davranışlarının özelliklerini gösterir. Alan yazında
öğretmenin öğretme stili ile öğrencinin öğrenme stilindeki uyum ve
uyumsuzluğa ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır (Bilgin ve Bahar,
2008).
Bu araştırmada okulöncesi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme
stillerinin belirlenmesi ve bu iki özellik arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bunun bir ölçüde öğretim stilinin öğrenme stilinden
etkilenip etkilenmediğine ilişkin bazı fikirler de verebileceği
düşünülmüştür.
Problem
Bu bilgiler ışığında araştırmanın problem durumunu “okulöncesi
öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki anlamlı bir
ilişki var mıdır?” olarak belirlenmiştir. Bu probleme bağlı olarak aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır.
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Alt Problemler
1. Okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri öğrenme
stilleri nasıldır?
2. Okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri öğretme
stilleri nasıldır?
3. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri
cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?
4. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretme stilleri
cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?
5. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri sınıf
düzeylerine göre farklılık göstermekte midir?
6. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretme stilleri sınıf
düzeylerine göre farklılık göstermekte midir?
7. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri mezun
oldukları lise türüne göre farklılık göstermekte midir?
8. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretme stilleri mezun
oldukları lise türüne göre farklılık göstermekte midir?
9. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme stilleri
arasında bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM
Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Tarama modeli araştırmalar, geçmişte ve halen var olan bir durumun var
olduğu şekilde betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır (Cohen, Manion
ve Morrison, 2005; Karasar, 2000).
Örneklem
Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili
tasarruf elde etme amacıyla uygun amaçlı örneklem kullanılmıştır. Bu
araştırmanın evreni, 2017–2018 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4.
Sınıfında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise, bu üniversitede belirtilen anabilim dalında
bahar yarıyılında öğrenim gören 150 öğretmen adayından oluşmaktadır.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Dağılımı
n

%

Kadın

122

81,3

Erkek

28

18,7

Toplam

150

100,0
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Cinsiyet açısından bu kadar farklı bir grup olmasının okul öncesi
öğretmenliğinin daha çok kadınlara yönelik bir meslek olarak algılanması
ve bu nedenle sınıflarda erkek öğrenci sayısının az olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre
Dağılımı
n

%

Genel Lise

31

20,7

Öğretmen Lisesi

58

38,7

Meslek Lisesi

34

22,7

Anadolu Lisesi

27

18,0

Toplam

150

100,0

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının % 20,7 ‘sinin(n=31) genel
lise mezunu, % 38,7’sinin(n=58) öğretmen lisesi mezunu,
%22,7’sinin(n=34) meslek lisesi mezunu, %18’inin(n=27) Anadolu lisesi
mezunu olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Sınıflara Göre Dağılımı
n

%

3.Sınıf

105

70,0

4.Sınıf

45

30,0

Toplam

150

100,0

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının % 70’inin (n=105)
üniversitede 3. sınıfta, % 30’nun (n=45) da 4. sınıfta öğrenim görmekte
olduğu görülmektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanmasında, Grasha (1994) tarafından geliştirilmiş ve
Bilgin, Uzuntiryaki ve Geban (2002) tarafından Türkçe’ye adapte edilmiş
öğretme stilleri ölçeği ile yine Grasha (1994) tarafından geliştirilen,
Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2002) tarafından Türkçe’ye adapte edilmiş
öğrenme stilleri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 20.0
istatistik programı kullanılmıştır. İki grup arasındaki farkın anlamlılığını
test etmek ikin t testi, ikiden fazla grup arasındaki farkın anlamlılığını test
etmek için varyans analizi ve iki değişken arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde pearson momentler çarpımı korelasyon analizi
kullanılmıştır.
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Veri Toplama Araçları
Grasha Öğretme Stilleri Ölçeği
Öğretme stillerini ölçmek için Grasha (1994) tarafından geliştirilmiş ve
Bilgin, Uzuntiryaki ve Geban (2002) tarafından Türkçe’ye çevrilerek
adapte edilmiş ve Ankara’da bulunan farklı liselerden değişik branşlardaki
137 öğretmene uygulanarak Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0,89
olarak bulunmuştur. Ölçekte uzman, resmi otoriter, kişisel model,
kolaylaştırıcı ve elçi olmak üzere 5 alt boyut ve her alt boyutta 8’er madde
olmak üzere toplam 40 madde bulunmaktadır. Ölçek 7’li likert tipi bir
ölçektir.
Grasha - Reichman Öğrenme Stilleri Ölçeği
Öğrenme stillerini ölçen anket Grasha - Reichman (1994) tarafından
geliştirilmiştir. Bu ölçek rekabetçi, işbirlikçi, pasif, katılımcı, bağımlı ve
bağımsız alt boyutları olan ve her boyutta 10 olmak üzere beşli likert tipi
60 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek, Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2002)
tarafından Türkçe’ye çevrilerek adapte edilmiş ve 330 lise öğrencisine
uygulanarak güvenirlik katsayısı 0.79 olarak bulunmuştur. Öğretmen
adayları üzerinde yapılan çalışmada güvenirlik katsayısı 0.75
hesaplanmıştır.
BULGULAR
1. Alt probleme ilişkin bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Okul öncesi öğretmen adaylarının
benimsedikleri öğrenme stilleri genel olarak nasıldır?” şeklinde
belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar Grasha’nın (2002)
Tablo.4’te gösterildiği şekilde belirlediği kriterlere göre zayıf, orta ve
güçlü olarak sınıflandırılmıştır.
Tablo 5. Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Alınan Puanlara Göre
Sınıflandırılması
Düşük
Orta
Yüksek
Bağımsız
[1.0-2.7] [2.8-3.8]
[3.9-5.0]
Kaçınan
[1.0-1.8] [1.9-3.1]
[3.2-5.0]
İşbirlikçi
[1.0-2.7] [2.8-3.4]
[3.5-5.0]
Bağımlı
[1.0-2.9] [3.0-4.0]
[4.1-5.0]
Rekabetçi
[1.0-1.7] [1.8-2.8]
[2.9-5.0]
Katılımcı
[1.0-3.0] [3.1-4.1]
[4.2-5.0]
Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin alt boyutlarından en düşük,
en yüksek puanları, aldıkları puanların ortalamaları ve düzeyleri Tablo
5’de görülmektedir.
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Tablo 6. Öğrenme Stilleri Ölçeğinden Alınan Puanların En yüksek,
En düşük ve Ortalama Değerleri
n

Bağımsız

150

En düşük

En
yüksek

1,80

5,00

Ss

Düzey

3,51

,56

Orta

X

Kaçınan

150

1,70

4,30

3,00

,54

Orta

İşbirlikçi

150

1,80

4,90

3,60

,55

Yüksek

Bağımlı

150

1,80

4,70

3,53

,57

Orta

Rekabetçi

150

1,70

4,70

3,18

,58

Yüksek

Katılımcı

150

1,60

4,90

3,46

,61

Orta

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ölçeğinden aldıkları
puanlara göre alt boyutlardaki düzeylerinin dağılımı tablo 6’da verilmiştir.
Öğretmen adaylarının işbirlikçi ve rekabetçi öğretme stillerinin yüksek
düzeyde, bağımsız, kaçınan ve bağımlı öğrenme stillerinin orta düzeyde
çıktığı görülmektedir.
Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Dağılımı
Zayıf

Güçlü

Orta

N

%

N

%

n

%

Bağımsız

10

6.7

104

69.3

36

24.0

Kaçınan

1

.7

90

60.0

59

39.3

İşbirlikçi

9

6.0

47

31.3

94

62.7

Bağımlı

123

82.0

27

18.0

0

.0

Rekabetçi

2

1.3

36

24.0

112

74.7

Katılımcı

30

20.0

101

67.3

19

12.7

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının %6,7’si (n=10) zayıf
düzeyde bağımsız öğrenme stilini, öğretmen adaylarının % 69,3’ünün
(n=104) orta düzeyde bağımsız öğrenme stilini, öğretmen adaylarının
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%24’ünün (n=36) güçlü düzeyde bağımsız öğrenme stilini benimsediği;
öğretmen adaylarının %0,7’sinin (n=1) zayıf düzeyde kaçınan öğrenme
stilini, öğretmen adaylarının %60’nın (n=90) orta düzeyde kaçınan
öğrenme stilini, %39,3’ünün (59) güçlü düzeyde kaçınan öğrenme stilini
benimsediği; öğretmen adaylarının %6’sının (n=9) zayıf düzeyde işbirlikçi
öğrenme stilini, öğretmen adaylarının %31,3’ünün (n=47) orta düzeyde
işbirlikçi öğrenme stilini, öğretmen adaylarının %62,7’sinin (n=94) güçlü
düzeyde işbirlikçi öğrenme stilini benimsediği; öğretmen adaylarının
%82’sinin (n=123) zayıf düzeyde bağımlı öğrenme stilini, öğretmen
adaylarının %18’inin (n=27) orta düzeyde bağımlı öğrenme stilini
benimsediği ve hiçbirinin güçlü düzeyde bağımlı öğrenme stilini
benimsediği; öğretmen adaylarının %1,3’ünün (n=2) zayıf düzeyde
mücadeleci öğrenme stilini, öğretmen adaylarının %24’ünün (n=36) orta
düzeyde mücadeleci öğrenme stilini, öğretmen adaylarının %74,7’sinin
(n=112) güçlü düzeyde mücadeleci öğrenme stilini benimsediği; öğretmen
adaylarının %20’sinin (n=30) zayıf düzeyde katılımcı öğrenme stilini,
öğretmen adaylarının %67,3’ünün (n=101) orta düzeyde katılımcı
öğrenme stilini, öğretmen adaylarının %12,7’sinin (n=19) güçlü düzeyde
katılımcı öğrenme stilini benimsediği görülmektedir.
2. Alt probleme ilişkin bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Okul öncesi öğretmen adaylarının
benimsedikleri öğretme stilleri nasıldır?” şeklinde belirtilmiştir. Öğretmen
adaylarının verdikleri cevaplar Grasha’nın (2002) tablo 7’de gösterildiği
şekilde belirlediği kriterlere göre zayıf, orta ve güçlü olarak
sınıflandırılmıştır.
Tablo 8. Öğretme
Sınıflandırılması

Stilleri

Ölçeğinden

Alınan

Puanların

Düşük
Orta
Yüksek
Uzman
[1.0-3.2] [3.3-4.8]
[4.9-7.0]
Resmi Otorite
[1.0-4.0] [4.1-5.4]
[5.5-7.0]
Kişisel Model
[1.0-4.3] [4.4-5.7]
[5.8-7.0]
Kolaylaştırıcı
[1.0-3.7] [3.8-5.3]
[5.4-7.0]
Elçi
[1.0-2.6] [2.7-4.2]
[4.3-7.0]
Öğretmen adaylarının öğretme stillerinin alt boyutlarından en düşük, en
yüksek puanları, aldıkları puanların ortalamaları ve düzeyleri tablo 8’de
görülmektedir.
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Tablo 9. Öğretme Stilleri Ölçeğinden Alınan Puanlar
N

En düşük En yüksek X

Ss

Düzey

Uzman

150

1,12

7,00

4,71

1,04

Orta

Resmi Otorite

150

1,12

6,88

4,68

,96

Orta

Kişisel Model

150

1,25

7,00

4,88

,94

Orta

Kolaylaştırıcı

150

1,25

7,00

5,00

,97

Orta

Elçi

150

1,38

7,00

4,84

,95

Yüksek

Öğretmen adaylarının öğretme stilleri ölçeğinden aldıkları puanlara
göre alt boyutlardaki düzeylerinin dağılımı tablo 9’da verilmiştir.
Öğretmen adayların Elçi alt boyutunun yüksek, uzman, resmi otorite,
kişisel model ve kolaylaştırıcı alt boyutlarında ise orta düzeyde olduğu
saptanmıştır.
Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Öğretme Stilleri Ölçeğinin Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Dağılımı
Zayıf

Güçlü

Orta

N

%

N

%

n

%

Uzman

12

8.0

62

41.3

76

50.7

Resmi Otoriter

35

23.3

85

56.7

30

20.0

Kişisel Model

42

28.0

76

50.7

32

21.3

Kolaylaştırıcı

13

8.7

84

56.0

53

35.3

Elçi

3

2.0

38

25.3

109

72.7

Tablo 9 incelendiğinde öğretmen adaylarının %8’inin (n=12) zayıf
düzeyde uzman öğretme stilini, öğretmen adaylarının % 41,3’ünün(n=62)
orta düzeyde uzman öğretme stilini, öğretmen adaylarının %20’sinin
(n=76) güçlü düzeyde uzman öğretme stilini benimsediği; öğretmen
adaylarının %23,3’ünün (n=35) zayıf düzeyde resmi otoriter öğretme
stilini, öğretmen adaylarının %56,7’sinin (n=85) orta düzeyde resmi
otoriter öğretme stilini, öğretmen adaylarının %20’sinin (n=30) güçlü
düzeyde resmi otoriter öğretme stilini benimsediği; öğretmen adaylarının
%28’inin (n=42) zayıf düzeyde kişisel öğretme stilini, öğretmen
adaylarının %50,7’sinin (n=76) orta düzeyde kişisel öğretme stilini,
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öğretmen adaylarının %21,3’ünün (n=32) güçlü düzeyde kişisel öğretme
stilini benimsediği; öğretmen adaylarının %8,7’sinin (n=13) zayıf düzeyde
kolaylaştırıcı öğretme stilini, öğretmen adaylarının %56’sının (n=84) orta
düzeyde kolaylaştırıcı öğretme stilini, öğretmen adaylarının %35,3’ünün
(n=53) güçlü düzeyde kolaylaştırıcı öğretme stilini benimsediği; öğretmen
adaylarının %2’sinin (n=3) zayıf düzeyde elçi öğretme stilini, öğretmen
adaylarının %25,3’ünün (n=38) orta düzeyde elçi öğretme stilini, öğretmen
adaylarının %72,7’sinin (n=109) güçlü düzeyde elçi öğretme stilini
benimsediği görülmektedir.
3. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğretmen adaylarının öğrenme
stilleri ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyetlerine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla yapılan t testi
sonuçları Tablo 10’da görülmektedir.
Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ölçümlerinin
Cinsiyete Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t testi
Sonuçları

Bağımsız

Kaçınan

İşbirlikçi

Bağımlı

Rekabetçi

Katılımcı

Grup

n

SS

Sd

t-değeri

Kız

122

3,50

,57

148

-,07

Erkek 28

3,51

,55

Kız

2,95

,54

148

-2,31*

Erkek 28

3,21

,47

Kız

3,60

,55

148

,27

Erkek 28

3,57

,53

Kız

3,57

,59

148

1,75

Erkek 28

3,36

,49

Kız

3,17

,58

148

-,48

Erkek 28

3,23

,56

Kız

3,47

,63

148

,67

3,39

,52

122

122

122

122

122

Erkek 28

X

* p<.05 düzeyinde anlamlılık
Tablo 10 incelendiğinde cinsiyetler göre sadece kaçınan öğrenme
stilinde erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık (p<.05) bulunmuştur.
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4. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt probleminde öğretmen adaylarının öğretme
stilleri ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyetlerine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla yapılan t testi
sonuçları tablo 11’de görülmektedir.
Tablo 12. Öğretmen Adaylarının Öğretme Stilleri Ölçümlerinin
Cinsiyete Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t testi
Sonuçları

Uzman

Resmi Otorite

Kişisel Model

Kolaylaştırıcı

Elçi

ss

sd

t değeri

4,67

1,06

148

-,94

28

4,88

,93

Kız

122

4,63

,99

148

-1,32

Erkek

28

4,90

,80

Kız

122

4,81

,98

148

-1,76

Erkek

28

5,16

,70

Kız

122

4,95

,99

148

-1,44

Erkek

28

5,24

,82

Kız

122

4,79

1,00

148

-1,49

Erkek

28

5,08

,69

Grup

N

Kız

122

Erkek

X

Tablo 11 incelendiğinde öğretme stilleri ile cinsiyet arasında hiçbir alt
boyutta anlamlı bir fark bulunamamıştır.
5. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın beşinci alt probleminde öğretmen adaylarının öğrenme
stilleri ölçeğinden aldıkları puanların sınıflarına göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla yapılan t testi sonuçları
tablo 12’de görülmektedir.
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Tablo 13. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ölçümlerinin Sınıf
Düzeyine Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t testi
Sonuçları

Bağımsız

Kaçınan

İşbirlikçi

Bağımlı

Rekabetçi

Katılımcı

Sınıf

n

SS

sd

t değeri

3

105

3,44

,56

148

-2,10 *

4

45

3,65

,55

3

105

3,02

,56

148

,75

4

45

2,95

,49

3

105

3,60

,57

148

,14

4

45

3,59

,51

3

105

3,53

,62

148

-,26

4

45

3,55

,46

3

105

3,17

,61

148

-,56

4

45

3,22

,50

3

105

3,45

,65

148

-,33

4

45

3,48

,51

X

* p<.05 düzeyinde anlamlılık
Tablo 12 incelendiğinde öğretmen adaylarının devam ettiği sınıflar ile
sadece bağımsız öğrenme stilinin 4. Sınıflar lehine anlamlılık gösterdiği
görülmektedir.
6. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın altıncı alt probleminde öğretmen adaylarının öğretme
stilleri ölçeğinden aldıkları puanların sınıflarına göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla yapılan t testi analizi
sonuçları tablo 13’de görülmektedir.
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Tablo 14. Öğretmen Adaylarının Öğretme Stilleri Ölçümlerinin Sınıf
Düzeyine Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t testi
Sonuçları
Sınıf n
Uzman

Kolaylaştırıcı

Elçi

SS

Sd

t değeri

148

-1,98

148

-1,85

148

-2,07

148

-2,09

148

-2,07

3

105

4,60

1,02

4

45

4,97

1,05

105

4,59

,92

4

45

4,90

1,00

3

105

4,78

,97

4

45

5,12

,82

3

105

4,90

,95

4

45

5,25

,97

3

105

4,74

,95

4

45

5,09

,93

Resmi Otoriter 3

Kişisel Model

X

Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretme stilleri arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
7. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın yedinci alt probleminde öğretmen adaylarının öğrenme
stilleri ölçeğinden aldıkları puanların mezun oldukları lise türüne göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğretmen
adaylarının mezun olunan lise türüne göre öğrenme stilleri ölçeğinin alt
boyutlarının aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları tablo 14’de
görülmektedir.
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Tablo 15. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre
Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları
n
Bağımsız

Kaçınan

İşbirlikçi

Bağımsız

Rekabetçi

Katılımcı

X

SS

Genel Lise

31

3,58

,59

Öğretmen Lisesi

58

3,52

,49

Meslek Lisesi

34

3,42

,57

Anadolu Lisesi

27

3,50

,66

Toplam

150

3,51

,56

Genel Lise

31

3,00

,59

Öğretmen Lisesi

58

3,07

,51

Meslek Lisesi

34

2,94

,55

Anadolu Lisesi

27

2,92

,53

Toplam

150

3,00

,54

Genel Lise

31

3,59

,48

Öğretmen Lisesi

58

3,62

,54

Meslek Lisesi

34

3,63

,53

Anadolu Lisesi

27

3,50

,66

Toplam

150

3,60

,55

Genel Lise

31

3,62

,65

Öğretmen Lisesi

58

3,55

,48

Meslek Lisesi

34

3,55

,58

Anadolu Lisesi

27

3,40

,65

Toplam

150

3,53

,57

Genel Lise

31

3,21

,66

Öğretmen Lisesi

58

3,24

,56

Meslek Lisesi

34

3,31

,60

Anadolu Lisesi

27

2,87

,39

Toplam

150

3,18

,58

Genel Lise

31

3,60

,56
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Öğretmen Lisesi

58

3,45

,53

Meslek Lisesi

34

3,43

,71

Anadolu Lisesi

27

3,35

,68

Toplam

150

3,46

,61

Mezun olunan lise türüne göre öğrenme stilleri ölçeğinden alınan
puanların farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan
varyans analizi sonuçları tablo 15’de görülmektedir.
Tablo 16. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ölçümlerinin
Mezun Olunan Lise Türüne Göre Varyans Analizi Sonuçları

Bağımsız

Kaçınan

İşbirlikçi

Bağımlı

Rekabetçi

Katılımcı

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

Gruplar Arası

,406

3

,135

,419

Grup İçi

47,204

146

,323

Toplam

47,611

149

Gruplar Arası

,605

3

,202

Grup İçi

43,292

146

,297

Toplam

43,898

149

Gruplar Arası

,336

3

,112

Grup İçi

45,034

146

,308

Toplam

45,370

149

Gruplar Arası

,754

3

,251

Grup İçi

48,984

146

,336

Toplam

49,738

149

Gruplar Arası

3,399

3

1,133

Grup İçi

47,259

146

,324

Toplam

50,658

149

Gruplar Arası

1,009

3

,336

Grup İçi

54,799

146

,375

Toplam

55,808

149

* p< .05
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,681

,363

,749

3,501*

,896

Tablo 15 incelendiğinde mücadeleci öğrenme stilini benimseyen
öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Farkın
kaynağı bulmak için yapılan Sheffe Testi sonuçlarına göre, anadolu lisesi
mezunu ile meslek lisesi mezunu olanlar arasında, meslek lisesi mezunları
lehine farklılaşma olduğu görülmüştür.
8. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın sekizinci alt probleminde öğretmen adaylarının öğretme
stilleri ölçeğinden aldıkları puanların mezun oldukları lise türüne göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğretmen
adaylarının mezun olunan lise türüne göre öğrenme stilleri ölçeğinin alt
boyutlarının aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları tablo 16’da
görülmektedir.
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Tablo 17. Öğretmen Adaylarının Öğretme Stilleri Ölçeğinin Alt
Boyutlarından Aldıkları Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre
Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları
n
ss
X
Uzman
Genel Lise
31
4,86
1,06
Öğretmen Lisesi
58
4,85
,89
Meslek Lisesi
34
4,59
1,14
Anadolu Lisesi
27
4,40
1,14
Toplam
150
4,71
1,04
Resmi Otorite
Genel Lise
31
4,81
,99
Öğretmen Lisesi
58
4,81
,86
Meslek Lisesi
34
4,53
1,02
Anadolu Lisesi
27
4,45
1,03
Toplam
150
4,68
,96
Kişisel Model
Genel Lise
31
5,12
,95
Öğretmen Lisesi
58
4,91
,88
Meslek Lisesi
34
4,73
,92
Anadolu Lisesi
27
4,74
1,06
Toplam
150
4,88
,94
Kolaylaştırıcı
Genel Lise
31
5,05
,98
Öğretmen Lisesi
58
5,12
,88
Meslek Lisesi
34
4,87
,95
Anadolu Lisesi
27
4,86
1,15
Toplam
150
5,00
,97
Elçi
Genel Lise
31
4,83
,99
Öğretmen Lisesi
58
4,95
,86
Meslek Lisesi
34
4,75
1,01
Anadolu Lisesi
27
4,73
1,07
Toplam
150
4,84
,95
Mezun olunan lise türüne göre öğretme stilleri ölçeğinden alınan
puanların farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için yapılan
ANOVA analizi sonuçları tablo 17’de görülmektedir.
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Tablo 18. Öğretmen Adaylarının Öğretme Stilleri Ölçümlerinin
Mezun Olunan Lise Türüne Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Uzman

Resmi Otoriter

Kişisel

Kolaylaştırıcı

Elçi

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması F

Gruplar Arası 4,799

3

1,600

Grup İçi

157,090

146

1,076

Toplam

161,888

149

Gruplar Arası 3,725

3

1,242

Grup İçi

134,048

146

,918

Toplam

137,773

149

Gruplar Arası 3,188

3

1,063

Grup İçi

129,502

146

,887

Toplam

132,691

149

Gruplar Arası 2,000

3

,667

Grup İçi

138,427

146

,948

Toplam

140,427

149

Gruplar Arası 1,358

3

,453

Grup İçi

135,544

146

,928

Toplam

136,902

149

1,487

1,352

1,198

,703

,488

Tablo 17 incelendiğinde öğretmen adaylarının mezun oldukları okul
türüne göre öğretme stilleri arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir.
9. Alt probleme ilişkin bulgular
Araştırma dokuzuncu alt problemi “Okul öncesi öğretmen adaylarının
öğrenme ve öğretme stilleri arasında bir ilişki var mıdır?” şeklinde
belirtilmiştir. Öğrenme stilleri ile öğretme stilleri arasındaki ilişkiyi
saptayabilmek için pearson momentler çarpımı korelasyon analizi
yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 18’de görülmektedir.
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Tablo 18. Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Stilleri
Arasındaki İlişki
Uzman

Resmi
Otoriter

Kişisel

Kolaylaştırıcı

Elçi

Bağımsız

,590(**)

,566(**)

,586(**)

,598(**)

,621(**)

Kaçınan

,218(**)

,262(**)

,183(*)

,194(*)

,271(**)

İşbirlikçi

,644(**)

,538(**)

,552(**)

,611(**)

,561(**)

Bağımlı

,628(**)

,512(**)

,547(**)

,601(**)

,569(**)

Mücadeleci

,475(**)

,442(**)

,419(**)

,422(**)

,452(**)

Katılımcı

,592(**)

,496(**)

,534(**)

,544(**)

,552(**)

* p<.05
** p<.01
Tablo 18’e göre bağımsız öğrenme stili ile tüm öğretme stilleri arasında
pozitif yönlü orta dereceli bir ilişki olduğunu ve bu ilişkilerin tümünün
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görülmektedir. Kaçınan öğrenme stili
ile tüm öğretme stilleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptanmıştır.
İşbirlikçi ve bağımlı öğrenme stili ile tüm öğretme stilleri arasında pozitif
yönlü, orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Rekabetçi öğrenme stili ile
tüm öğretme stilleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır.
Katılımcı öğrenme stili ile resmi otoriter öğretme stili arasında pozitif
yönlü zayıf bir ilişki bulunmasına rağmen diğer tüm öğretme stilleri ile
pozitif yönlü orta dereceli bir ilişki olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçları okul öncesi öğretmeni adaylarının işbirlikçi ve
rekabetçi öğrenme stillerinin baskın olduğunu ortaya koymaktadır.
Rekabetçi öğrenme stili ile işbirlikçi öğrenme stilinin beraber yüksek
çıkması şaşırtıcı bir durum olarak görülebilir. Bu bulgu Bilgin ve Bahar' ın
(2008) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Rekabetçi öğrenme stiline
sahip olan öğretmelerin diğer meslektaşlarından daha iyi performans
göstermek için daha fazla çaba harcama eğiliminde olduklarını,
başarılarından dolayı tanınmayı isteme eğilimindeyken,
işbirlikçi
öğrenmeye karşı olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu söylenemez.
Rekabetçi öğrenme stilinin belki de diğer ucu olarak düşünülen işbirlikçi
ise düşünceleri paylaşma, takım halinde çalışma işbirlikçi öğrenme stiline
sahip olan bireylerde ön plana çıkmaktadır.
Bireyler öğrenme ve öğretme stillerinin bir alt boyutunda baskın olsalar
da her birey belirli ölçüde diğer alt boyutların özelliklerini gösterirler. Bu
araştırmada da öğretmen adaylarının öğretme stillerinde ise Elçi öğretme
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stilinin daha baskın olduğu, diğer stillerde ise orta düzeyde oldukları
görülmektedir.
Elçi (temsilci) alt boyutunun yüksek olması öğretmen adaylarının
öğrencilerin kendi kendilerini yönetmelerini sağlayacak kapasitelerinin
gelişmesi ile ilgilenerek kendilerini bağımsız algılamalarına yardım eden
bir yaklaşım benimsediklerini göstermektedir. Bu stile sahip olan
öğretmenler öğrencilerinin bireysel veya grup projelerinde bağımsız olarak
çalışabilmelerini destekler. Öğretmen kaynak kişi, soruları cevaplandıran
ve öğrencilere verilen görevleri periyodik olarak gözden geçiren kişi
konumundadır. Okul öncesi dönemdeki çocukların özellikleri ve verilen
eğitimin niteliği düşünüldüğünde elçi öğretme stilinin okul öncesinde
hedeflenen pek çok bilişsel ve sosyal kazanımı gerçekleştirmek için uygun
olduğu düşünülmektedir.
Öğrenme stillerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini
anlamak için yapılan t testi sonucunda, erkek öğrencilerin kaçınan
öğrenme stili puanları kızların kaçınan öğrenme stilleri puanlarından
anlamlı bir düzeyde yüksek bulunmuştur. Grasha-Reichmann öğrenme
stilleri ile ilgili veriler cinsiyet değişkeni açısından, kadınların işbirlikçi
stillerde daha yüksek puan alması istisnası dışında sanat alanlarında lisans
öğrencilerinde öğrenme stili açısından cinsiyet farkına rastlanmamıştır.
Fizik eğitimi alanında erkekler kadınlara göre rekabetçi, çekingen ve
bağımsız rollerde daha yüksek puan almışlardır. Kadınlar çok daha fazla
katılımcı ve açıkça daha bağımlıdır. Bu son bulgu hemşirelik öğrencileri
için de geçerlidir. Bu bulgular araştırmamızın bulgularıyla bir ölçüde
benzerlik gösterse de okul öncesi öğretmen adaylarının sadece kaçınan
öğrenme stilinde cinsiyete göre farklılık göstermiştir.
Öğretme stilleri cinsiyete göre hiçbir alt boyutta anlamlı farklılık
göstermemektedir. Bu da okul öncesi öğretmen adaylarının benzer bir
eğitim sürecinden geçmiş oldukları ve benimsedikleri öğretmenlik
anlayışlarının benzer olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Öğrenme stilleri ile sınıf düzeyleri arasında, bağımsız öğrenme stiline
sahip 4. Sınıf öğrencilerinin puanlarının, 3. Sınıf öğrencilerin puanlarından
anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Bu fark 4. Sınıf
öğrencilerinin mezuniyet pozisyonun olması, Kamu Personeli Seçme
Sınavına yönelik çalışmalarının bireysel olarak yürütülmesinin yanı sıra 3.
Sınıf öğrencilerinin aldıkları derslerde işbirlikli öğrenmeyi daha yoğun
olarak kullanmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğretme stilleri
ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması sebebi ile
genel olarak öğretmen adaylarının öğretme stillerinin benzer olduğu
söylenebilir.
Öğrenme stilleri ile mezun olunan lise türü arasındaki ilişki analizinde,
Anadolu lisesi mezunlarının rekabetçi öğrenme stilinden aldıkları
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puanların, meslek lisesi mezunlarına oranla anlamlı bir düzeyde düşük
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum meslek lisesi mezunlarının lise
dönemlerinde yaptıkları stajlarda rekabete daha yatkın bir şekilde çalışmış
olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Öğretme stilleri ile mezun olunan lise türü arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.
Öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki
korelasyonlar incelendiğinde, birbiriyle ilişkili olduğu ve bu ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçları bireylerin
öğrenme ve öğretme stillerinin bir alt boyutunda baskın olsalar da her
bireyin belirli ölçüde diğer alt boyutların özelliklerini gösterdiği
düşüncesinde hareketle ele almak gerekir.
Grasha, (1996) yaptığı çalışmalarda öğretmenlerin öğretme stilleri ile
onların öğrenme stilleri arasında bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.
Grasha’nın öğretme ve öğrenme stillerinden oluşturduğu gruplamaya göre
temsilci/yol gösterici/uzman öğretme stillerinin baskın olduğu durumda
bağımsız/işbirlikli/katılımcı öğrenme stillerinin baskın olması beklenir.
Fakat bu araştırmanın sonuçları öğretmenlerin öğrenme stillerinin işbirlikli
ve rekabetçi öğrenme stillerinde daha baskın olduğunu göstermiştir.
Ayrıca öğretim stilleri ve öğrenme stilleri arasındaki korelasyon sonuçları
da Grasha (1996)’nın ortaya attığı düşünceyi bir yönüyle desteklemekte bir
yönüyle desteklememektedir. Çünkü uzman öğretim stilinin bağımlı
öğrenme stili, kişisel model öğretim stili ile bağımlı öğrenme stili arasında
Grasha’nın (1996) yaptığı gruplamalarda da bir ilişki vardır. Öte yandan
bu araştırmada işbirlikçi, kaçınan, rekabetçi ve katılımcı öğrenme
stillerinin tüm öğretme stilleri ile bir ilişkisinin bulunması beklenen bir
durum değildir.
Ayrıca öğretim stilinin sadece öğrenme stilinden değil bilimsel bilgide
yeterlilik, tutum, sosyo-kültürel faktörler gibi başka faktörlerden de
etkilenebileceğini ve öğrenme stillerinin karakter veya bilişsel stil gibi
daha katı olmadığı ve değişen durumlarda öğrenme stillerinde bir
esnekliğin olduğunu göz ardı etmemek gerekir (Bilgin ve Bahar, 2008) .
Literatürde yapılan birçok çalışmada öğrencilerin öğrenme stili
öğretmenin öğrenme stili arasındaki uyuşmanın başarıya, motivasyona ve
tutuma olumlu etki, tersinin de olumsuz etki yaptığı rapor edilmiştir
(Felder ve Silverman, 1988; Lawrence, 1993;Debello, 1990;Miglietti ve
Strange, 1998: Grasha, 1994). Bilgin ve Bahar (2008)’ın da belirttiği gibi
öğretmenlerin kendi öğrenme stillerini bilmesi kendilerinin öğretme
stillerini daha iyi anlamalarına neden olabilir. Öğretmenin kendi öğrenme
stiline sahip olmayan öğrenciler içinde farklı öğretme yaklaşımları
geliştirmesi gerektiğini daha iyi anlamasını sağlayabilir. Bu nedenle
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öğretmenlerin öğretim stilleri
bilgilendirilmesi önerilmektedir.

ve

öğrenme

stilleri

hakkında

Öğretmenler sınıf içinde farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler
olduğunu göz önünde bulundurarak etkinliklerini çeşitlendirebilmeli, bu
amaçla hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde bu becerileri
geliştirebilecek eğitimler verilmelidir Bu araştırma Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında
öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Benzer araştırmaların daha
geniş örneklemlerde tekrarlanması önerilmektedir.
Çalışmada veriler Grasha tarafından geliştirilen öğrenme ve öğretme
stilleri ölçekleri ile toplanmıştır. Öğretmenlerin benimsedikleri öğrenme
ve öğretme stillerinin sadece ölçeklerle değil, yarı yapılandırılmış
görüşmelerle, öğretmenlerin sınıf içi süreçler içerisinde gözlemlenmesiyle,
öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi
sağlanacaktır.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGUSAL
GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE BİLİMSEL SÜREÇ
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
NECLA TUZCUOĞLU-Nevin AKARSU
1. Giriş
Günümüz modern eğitim anlayışı; 21.yüzyılın gerektirdiği hızlı
teknolojik gelişmeler doğrultusunda bilgiye hızlı ulaşma ve bilginin çabuk
tüketilmesi sonucunda sadece öğrenen bireyler değil aynı zamanda bilgiye
ulaşma yollarını bilen ve gerektiğinde bunu aktif olarak kullanabilen
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede birey hem etkin olarak
öğrenmeyi gerçekleştirecek bilgi ve donanıma sahip olur hem de
yenilikleri yakından takip edebilir.
21.yüzyılda eğitim ortamlarında bireylerden beklenen pasif öğrenen
modelden birbiri ile etkileşim halinde olan aktif öğrenen bireyler modeline
geçmektir. Eğitimcilerin 21. yüzyıldaki rolü ise, her öğrencinin nasıl
öğreneceğini öğrenmesine yardımcı olmak, yaratıcılığa ortaya çıkarmak ve
geliştirmek, , işbirliğini teşvik etmek, eleştirel düşünmelerini desteklemek,
çocuklara nasıl iletişim kuracaklarını değil, aynı zamanda etkili iletişimin
gücünü de öğretmektir (Hallerman, Lewis, Dresbach, 2019).
Fen bilimlerinde öğrenmenin ön koşulu merak etmektir. Çocuklar
merak ettiği şeyleri sorgulamaya başlar, gözlem yapar, araştırır keşfeder
ve bir sonuç çıkarırlar. Çocuklar, doğumdan itibaren farkında olmadan
doğayı anlamak için gözlem yapmakta ve buna bağlı olarak doğayı, çevreyi
ve fen bilimlerini öğrenmeye başlamaktadır.
Çevrelerini keşfettikçe, farklı nesnelere farklı cevaplar vermeyi
öğrenen çocuklar en sonunda bu nesneleri tanımayı öğrenirler (Micklo,
2012). Bu süreçte çocuklar bir bilim insanının kullanmış olduğu bilimsel
süreçleri doğal olarak kullanarak keşif yolculuklarını sürdürmeye devam
ederler.
Bilimsel süreç becerileri genel olarak, öğrenmeyi kolaylaştıran,
öğrencilerin aktifleşmesini sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk
alma bilinci kazandıran, öğrenmede kalıcılığı arttıran ve araştırma
yöntemleri kazandıran temel becerilerdir (Dökme ve Ozansoy, 2004).
Çepni ve ark. (2006), bilimsel süreç becerilerini üç temel grupta
incelemişlerdir. Bu gruplar:
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Temel beceriler; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme,
sayı ve uzay ilişkisi kurma,
Nedensel beceriler: önceden kestirme, değişkenleri belirleme, sonuç
çıkarma
Deneysel beceriler: Hipotez kurma, model oluşturma, deney yapma,
değişkenleri kontrol etme ve sonuç çıkarmadır.
Bilimsel süreç becerileri bir probleme çözüm bulmak içinde çoğunlukla
başvurulan bir yöntemdir ve insanlar yaşamları boyunca farklı problem
durumları ile karşı karşıya kalır (Çınar, Hatunoğlu, Hatunoğlu, 2009;
Demirtaş, Dönmez, 2002). Okul öncesi dönemde karşılaştığı problemlere
çözüm yolları üretebilen çocukların iletişim becerileri artmakta ve sosyal
duygusal yönden gelişim sağlamaktadırlar. Küçük çocukların kişilerarası
iletişimde başarılı olmaları ve olumlu okul deneyimleri için gerekli
ilişkileri kurmaları için hem başkalarına hem de kendilerine yararlı olacak
şekilde duygusal mesajları göndermeleri ve almaları önemlidir (Denham,
2006; Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 2001).
Argun (2005) duyguyu, ''kişinin dış ve iç dünyadan etkilenmesi ve
uyarılmasının sonucu olarak hoşlanma veya acı duyma” biçiminde oluşan
tepkiler olarak” tanımlamaktadır. Aral vd. (2001) ise duyguların bireyin
yaşamına hareket kattığını ifade etmişlerdir. Duygusal gelişim, çocuğun
kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, kendisiyle ve
çevresiyle barışık ve uyum içinde olabilmesidir (Saarni, 2001). Saltalı
(2010), okul öncesi dönemin çocuğun duygusal becerilerin kazandırılmaya
başlanmada, çocuğun bütün gelişim alanları için kritik dönem okul öncesi
dönem olduğu gibi en uygun dönem olduğunu belirtmiştir. Buna ilave
olarak Özdemir Beceren ‘de (2012), okul öncesi dönemin tüm gelişim
alanları gibi duygusal gelişimin de temellerinin atıldığı bir kritik dönem
olduğunu belirtmiştir. Duygusal gelişimi inceleyen çeşitli teori ve
yaklaşımlar bulunmaktadır: Davranışçı Yaklaşım (Watson,1930), JamesLange Kuramı (Cannon,1927), Cannon-Board Teorisi (Cannon,1931),
Schater-Singer Teorisi (Schachter, Singer, 1962), Bilişsel Yaşantısal Teori
( Demirtaş, 2017) , Fenomenolojik Yaklaşımlar (Turner, 1967).
Alan yazında Yılmaz ve Tepeli (2013), çalışmasında çocukların
problem çözme becerilerinin duyguları açısından; Şahin (2015), Özdemir
Beceren (2012) , Saltalı (2010), Ergin (2003) eğitimlerin ve eğitim
programının çocukların duygusal gelişimlerine ve problem çözme
becerilerine etkisini, Gökçe (2013), Ontai ve Thompson (2002, Fabes vd.
(2002), Jill Leibowitz, Fatıma Ramos-Marcuse ve William F.Abersenio
(2002, Havighurst, Harley ve Prior’un(2004), Fivush ve Wang (2005), Arı
ve Seçer (2004), çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan çalışmalar, Bosacci ve
Moore (2004), Durmuşoğlu-Saltalı ve Arslan (2011) tarafından yapılan,
duyguların çeşitli demografik bilgilerle ilişkisini inceleyen çalışmalar
67

bulunmakla birlikte çocuklarının bilimsel süreç becerilerini irdeleyen
sınırlı sayıda çalışma bulunduğu görülmüştür (Akman, Üstün ve Güler
(2003); Ayvacı (2010); Büyüktaşkapu, (2010); Özkan, (2015); Tekerci,
(2015); Kunt, (2016); Öztürk, (2016); Toprakkaya, (2016); Yağcı (2016);
Kuru ve Akman (2017).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel
süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli
değişkenlere göre incelenmesidir. Bu genel amac doğrultusunda aşağıdaki
alt amaçlar oluşturulmuştur:


Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve
duygusal gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?



Cinsiyete göre, okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç
becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
var mıdır?



Doğum sırasına göre, okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel
süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki var mıdır?



Anne baba öğrenim düzeyine göre, okul öncesi dönem
çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?



Anne babanın mesleki durumuna göre, okul öncesi dönem
çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?



Yaş değişkenine göre, okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel
süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki var mıdır?

2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışma nicel olup araştırma amacına bağlı olarak ilişkisel tarama
modelinde tasarlanmıştır. Tarama desenleri, çok sayıda elemandan oluşan
bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin
tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan
araştırmalardır (Karasar, 2002).
Örneklem
Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul
İl'i Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına
devam eden ve normal gelişim seyri gösterip en az bir yıl okul öncesi
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eğitim alan 48-66 aylık (20 kız, 15 erkek) toplam 35 çocuk
oluşturmaktadır. Örneklem grubunun demografik dağılımları Tablo 2.1'de
yer almaktadır.
Tablo 2.1 Çocukların demografik değişkenlerine göre dağılımları
kategoriler

f

%

Kız

20

57,1

Erkek

15

42,9

3 yaş

5

14,3

4 yaş

16

45,7

5 yaş

14

40,0

0: tek çocuk

23

65,7

1

4

11,4

2

7

20,0

3

1

2,9

2

5,7

1

2,9

4: lise

7

20,0

5: üniversite

23

65,7

6: lisans üstü

2

5,7

Baba öğrenim 4: lise
düzeyi
5: üniversite

9

25,7

25

71,4

Cinsiyet
Yaş

Doğum sırası

Anne öğrenim 2: ilkokul
düzeyi
3: ortaöğretim

6: lisans üstü 1
eğitim

2,9

Anne mesleki 0: Çalışmıyor
durum
1: Çalışıyor

11

31,4

24

68,6

Baba Mesleki 1: Çalışıyor
Durum

35

100

Medeni durum

1

34

97,1

2

1

2,9
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada çocukların duygusal gelişimlerini incelemek için Marmara
Gelişim Ölçeği ve Çocukların Bilimsel süreç becerilerini incelemek için
Bilimsel Süreç Becerileri Testi ile veriler elde edilmiştir.
Marmara Gelişim Ölçeği
Marmara Gelişim Ölçeği 3–6 yaş çocukların gelişim düzeylerini 6 farklı
gelişim boyutunda ele alarak ve tüm boyutlardaki gelişimi ayrı ayrı
değerlendirme olanağı sağlayacak şekilde geliştirilmiştir (Oktay, BilginAydın, 2002). Ölçek; bedensel gelişim (73 madde), öz bakım becerileri (40
madde), duygusal gelişim (19 madde), sosyal gelişim (44 madde), dil
gelişimi (76 madde), zihinsel gelişim (53 madde) alt ölçek boyutu olmak
üzere toplam 305 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin Puanlanması: 5‟li likert tipine uygun olarak hazırlanan
gözlenen her ifade için Her zaman yapar (5), Çoğunlukla yapar (4), Biraz
yapar (3), Çok az yapar (2), Hiç yapamaz (1) şeklinde puanlama
yapılmaktadır. Çocuk her ölçek ile ilgili yapılan gözlem ifadelerine göre
puan alır ve bu puanların toplamı ham puanları oluşturur. Her ölçekten
aldığı puanlar toplanır ve alt ölçeklerin toplam puanı elde edilir.
Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.89 olarak bulunmuş, maksimum 0.89
güvenirliğe sahip ölçek, minimum 0.87 güvenirliğe sahiptir. Bu sonuçlar
ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın
amacına hizmet eden Marmara Gelişim Ölçeği' nin duygusal gelişim alt
ölçek boyutu kullanılmıştır.
Duygusal Gelişim Alt Ölçeği
Duygusal Gelişim Alt Ölçeği 19 maddeden oluşmakta olup iç tutarlılık
analizleri sonuçlarına göre cronbach alpha katsayısı .76, guttman split-half
katsayısı .76 olarak belirlenmiştir.
Bilimsel Süreç Becerileri Testi
Çalışmada çocukların bilimsel süreç becerileri ile ilgili verileri toplama
aracı olarak, Şahin ve ark. (2018) tarafından geliştirilen Okul Öncesi
Dönem Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT) kullanılmıştır. Test on iki
çoktan seçmeli, üç açık uçlu, bir performans değerlendirme olmak üzere
toplam 16 sorudan oluşmaktadır.
Şahin ve ark. (2018), geliştirmiş oldukları ölçme aracı ile, çocukların
BSB altı alt boyutta, gözlem yapma, sınıflama, tahmin, ölçme, çıkarım
yapma ve iletişim becerileri incelenmiştir. Testte gözlem yapma becerisi
10 çoktan seçmeli, 3 açık uçlu, 1 performansa dayalı soru ile; sınıflama
becerisi, 10 çoktan seçmeli soru ile; tahmin becerisi, 1 çoktan seçmeli ve 2
açık uçlu soru ile; ölçme becerisi, 5 çoktan seçmeli ve 1 açık uçlu soru ile;
çıkarım yapma becerisi 3 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu soru ile; iletişim
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becerisi 2 çoktan seçmeli ve bir performansa dayalı soru ile ölçülmektedir.
Testin uygulaması yaklaşık her çocuk için yaklaşık 15 dakika sürmüştür.
Elde edilen veriler doğru cevaplar için 1 yanlış ve boş bırakılan cevaplar
için 0 puan olarak değerlendirilmektedir. Farklı beceri türlerine yönelik
olarak testin açık uçlu maddelerinin ve performans sorusunun
puanlanmasında da yine doğru ya da yanlış olarak 1 ve 0 olarak
puanlanmıştır. BSBT’nin KR–20 ve alfa değeri her ikisi için de 0.683
olarak hesaplanmıştır. Maddelerin ortalama güçlüğü .70, ortalama ayırt
ediciliği ise .44 olduğu tespit edilmiştir (Şahin ve ark., 2018).
Kişisel Bilgi Formu
Çocukların demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar
tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu toplam 8 maddeden
oluşmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmaya başlamadan önce çocuklara araştırma hakkında ön bilgi
verilmiştir ve uygulama onayı alınmış bu sayede araştırmaya gönüllü
katılımları sağlanmıştır. İlk olarak çocuklardan BSBT'nin tamamlanması
istenmiştir. Testin uygulanması sırasında sessiz bir ortam oluşturulmuş ve
her türlü dikkat dağıtıcı nesne ortamdan uzaklaştırılmıştır. Uygulama her
çocuk için ortalama 15 dakika sürmüştür. Çocukların verdiği cevaplar
herhangi bir müdahale olmadan kaydedilmiş, doğru cevap 1, yanlış cevap
0 olarak puanlanmıştır.
19 maddeden oluşan duygusal gelişim ölçeğinin uygulanmasında
öğretmen gözleminden yararlanılmıştır ve likert tipindeki ölçeğin
puanlanmasında çocuklar gözlenen özelliğe göre puanlar almışlardır.
Elde edilen veriler spss istatistik programında alt amaçlara uygun
şekilde pearson korelasyon, t-testi ve ANOVA analizleri uygulanarak
tablolar halinde sunulmuştur.
3. BULGULAR
Bu bölümde araştırma ile ilgili sonuçlar yer almaktadır.
1. Alt amaç: Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerileri
ve duygusal gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu alt amacı test etmek amacıyla elde edilen bulgular Tablo 3.1'de yer
almaktadır.
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Tablo 3.1 Çocukların bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim
düzeyleri arasında pearson korelasyon sonuçlarına göre
dağılımları

Duygusal Gelişim

BSB

İletişim

Sınıflama

Pearson
Correlation

-.267

.323*

-.312*

p

.061

.029

.034

N

35

35

35

* .05 düzeyinde anlamlı
Tablo 3.1’ de görüldüğü gibi Bilimsel Süreç Becerileri ile Duygusal
gelişim düzeyleri arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Ancak BSBT alt
grubu olan iletişim becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki, sınıflama
becerileri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
2. Alt amaç: Cinsiyete ve doğum sırasına göre okul öncesi dönem
çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu alt amacı test etmek amacıyla elde edilen bulgulara göre okul öncesi
dönem çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
3. Alt amaç: Anne baba öğrenim düzeyine göre, okul öncesi dönem
çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu alt amacı test etmek amacıyla elde edilen bulgular Tablo 3.2'de yer
almaktadır.
Tablo 3.2 Çocukların Anne Baba öğrenim durumu değişkenlerine göre
BSB ve Duygusal gelişim t-testi sonuçlarının dağılımı
Anne
Durumu

Öğrenim N

Bilimsel
Becerisi

Süreç

Gözlem
Becerisi

Yapma

X

1

2

8

1

SS
F

p

2

1

2

27 .4688

.5648

.11573

.15551 .723

8

27 .4821

.5952

.09920

.14148 1.204 .021*

Duygusal Gelişim

8

27 4.5395 4.4230 .23495

Baba
Durumu

N

.077

.14038 4.610 .217

Öğrenim
X

SS
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F

p

Bilimsel
Becerisi

Süreç

Gözlem
Becerisi

Yapma

Duygusal Gelişim

1

2

9

1

2

1

2

26 .5000

.5577

.12885

.15804 .663

9

26 .5000

.5934

.09449

.14676 2.916 .039*

9

26 4.4352 .26316 .12767

.291

4.4912 4.926 .502

*p<0.05 düzeyinde anlamlı
Tablo 3.2’ de görüldüğü gibi anne baba öğrenim durumu her ikisi içinde
Bilimsel Süreç Becerileri ile Duygusal gelişim düzeyleri arasında bir ilişki
tespit edilememiştir. Ancak BSBT alt grubu olan gözlem yapma becerisi
ile anne baba öğrenim durumu arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.
4. Alt amaç: Anne babanın mesleki durumuna göre, okul öncesi dönem
çocuklarının bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu alt amacı test etmek amacıyla elde edilen bulgular Tablo 3.3' te yer
almaktadır.
Tablo 3.3 Çocukların anne baba mesleki durum değişkenlerine göre
bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri
arasındaki t-testi dağılımları
Anne Mesleki
Durum
N

X

Ss

F

Süreç 0
1

11

.4602

.03700 .470

24

.5807

.03067

Yapma 0
1

11

.3455

.08131 .120

24

.5583

.04812

0

11

.4870

.03311 .910

1

24

.6071

.02819

0

11

.4266

.04066 .247

1

24

.5513

.03296

Duygusal Gelişim 0

11

4.4115 .03174

1

24

4.4671 .20314

Bilimsel
Becerileri
Çıkarım
Becerisi

Gözlem Becerisi
Sınıflama Becerisi

6.614

*p<0.05 düzeyinde anlamlı
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p
.019*

.024*

.016*

.033*

.377

Tablo 3.3’ te görüldüğü gibi anne mesleki durumu ile bilimsel süreç
becerileri, çıkarım yapma becerisi, gözlem becerisi, sınıflama becerisi ve
duygusal gelişim becerisi arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak baba
mesleki durumu arasında ilişki olduğu tespit edilememiştir.
5. Alt amaç: Yaş değişkenine göre, okul öncesi dönem çocuklarının
bilimsel süreç becerileri ve duygusal gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki var mıdır?
Bu alt amacı test etmek amacıyla elde edilen bulgular Tablo 3.4'de yer
almaktadır.
Tablo 3.4 Çocuklarının yaş değişkenlerine göre BSBT ANOVA sonuçları
ANOVA
SS

df

ort

F

p

.509

2

.254

3.944

.029*

Gruplar İçi

2.063

32

.064

Toplam

2.571

34

.499

2

.249

4.318

.022*

1.849

32

.058

2.347

34

Tahmin Gruplar
Becerisi Arası

Çıkarım Gruplar
Yapma Arası
Becerisi
Gruplar İçi
Toplam

*p<0.05 düzeyinde anlamlı
Yapılan istatistiki analiz sonucunda elde edilen ANOVA sonuçlarını
incelediğimizde çocukların yaş değişkeni ile BSBT tahmin ve çıkarım
yapma becerisi arasında istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilmiş ancak
duygusal gelişim arasında bir anlamlılık tespit edilememiştir.
Medeni durum. anne baba mesleki durum. anne baba öğrenim düzeyin.
kardeşi olup olmaması. cinsiyet değişkenine göre hem duygusal gelişim
hem de BSB farklılaşmamaktadır. duygusal gelişim anne öğrenim
düzeyine göre farklılaşmamaktadır.
4. TARTIŞMA. SONUÇ ve ÖNERİLER
Tablo 3.1’ de görüldüğü gibi Bilimsel Süreç Becerileri ile cinsiyet,
duygusal gelişim düzeyleri arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Ancak
BSBT alt grubu olan iletişim becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki,
sınıflama becerileri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir.

74

Araştırma sonucunda çocukların bilimsel süreç becerileri ile cinsiyet,
doğum sırası, medeni durum arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Ancak
Bilimsel süreç becerileri alt boyutlarından iletişim ve sınıflama becerisi ile
duygusal gelişim arasında; gözlem yapma becerisi ile anne baba öğrenim
durumu arasında; çıkarım, gözlem, sınıflama becerisi ile anne mesleki
durum arasında bir farklılık tespit edilmiştir. Baba mesleki durum
düzeyinde bir farklılık oluşmamasının nedeni tüm babaların çalıyor
durumda olmasından kaynaklanabilir. Tunçeli’nin (2017) çalışma LAP-3
Gelişim Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması ve 48-72 aylık
çocukların gelişimlerinin incelenmesi amacı ile yaptığı çalışma bulguları
ile benzerlik göstermekte ve desteklemektedir.
Harlen’e (2006) göre okul öncesi sınıfları çocukların birbirleriyle
konuştuğu öğrendiği ve etkileşime girdiği karmaşık bir sosyal ortamdır. Bu
sosyal ortamda çocukların zihinsel çabası okuldaki sosyal ilişkilerle
geliştirilebilir. Yapılan Bilimsel Süreç Becerileri Testinin (iletişim ve
sınıflama becerilerinin) ile çocukların duygusal gelişim düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişkinin ortaya çıkması bu durumu destekler niteliktedir.
Bununla birlikte anne-babanın çalışma durumu çocukların gelişimini hem
duygusal hem de BSB alanlarında etkilemiş olup anlamlı bir farklılık
ortaya çıkmıştır.
Öneriler
-Öğretmenler etkinlikler çerçevesinde çocukların duygusal
gelişimlerini desteklemeli, deneylere aktif olarak katılmaları, özlemlerde
bulunmaları ve doğa gezilerine çıkmalarını sağlayarak; karşılaştırma,
sınıflama, neden sonuç ilişkisi kurma, ayrıntılara dikkat etme, gözlem ve
deney yapma. hipotez kurma gibi becerileri geliştirmelerini sağlamalıdır.
-Okul öncesi eğitim sınıfları çocukların bilimsel düşünme becerilerini
destekleyici bir şekilde düzenlenmelidir.
-Okul öncesi eğitim programlarında bilimsel düşünme becerileri
konusuna özel önem verilmeli ve öğretmenler desteklenmelidir.
- Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimleri
destekleme konusunda öğretmen ve veli işbirliği ciddi bir şekilde
sağlanmalı ve desteklenmelidir.
- Okul öncesi dönemde gerek sınıf içi gerekse sınıf dışı fen
etkinliklerine özel önem verilmeli gözlem ve incelemeler bilimsel
düşünme basamakları dikkate alınarak uygulanmalıdır.
-Bu çalışma sınırlı sayıda örneklem grubu ile yapılmıştır. Çeşitli
bölgelerde yaşayan geniş kapsamlı bir örneklem grubu ile yapılarak
bölgesel analiz yapılmalıdır.
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ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLERİN UZAKTAN EĞİTİME
İLİŞKİN TUTUMLARININ EĞİTİM BIRAKMA
GEREKÇELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
İlker USTA
Öğrenme ve araştırmaya ilişkin potansiyeli bulunan bireyler, sadece
kendi isteklerini karşılamak üzere lisansüstü eğitime dâhil olurlar (Kutluca
Canbulat ve Çakmak, 2007). Tezsiz yüksek lisans programları hem bu
beklentilerin karşılanması hem de mesleki gelişime vurgu yapması
yönüyle önemli bir eğitim alanını oluşturmaktadır. Özellikle de mesleki
gelişimini sürdürmek, bir yandan çalışıp bir yandan öğrenmek isteyen
bireylere dönük bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla birçok tezsiz yüksek
lisans programı açılmıştır.
Açılan bu programlara öğrenenin girmesi, etkin bir biçimde öğrenme
öğretme sürecini takip etmesi ve başarılı bir biçimde tamamlaması eğitim
programları açısından önemlidir. Uzaktan eğitim ve örgün eğitim
sistemlerinde dersin ya da okulun bırakılması davranışı eğitim
programcıları tarafından dikkatle incelenmesi gereken bir konudur.
Literatürde okulu bırakma olgusu üzerine birçok araştırma yapılmış
özellikle uzaktan eğitimde bırakma olgusunun örgün eğitime nazaran daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
Smith (2006) İngiltere Açık Üniversitesinde bırakma oranının %35,
Yükseltürk ve İnan (2006) Türkiye’de bırakma oranının %36, Park ve
Choi (2009) Amerika’da Midwestern Üniversitesinde yaptığı araştırmada
bırakma oranının %54 ve Nistor ve Neubauer (2010) Almanya LudwigMaximilians Üniversitesinde bırakma oranının %23.9 olduğu
belirlemişlerdir. Levy (2007) uzaktan eğitimde bırakma oranının %25-40
arası olduğunu belirtirken örgün de durumun %10-20 arasında olduğunu
belirtmektedir. Buna benzer istatistikler veren birçok rapor
bulunmaktayken, uluslararası raporlarında ortalama okulu bırakma veya
terk oranının yaklaşık % 40 seviyelerinde olduğu görülmektedir
(Rostaminezhad, Mozayani, Norozi ve Iziy, 2013).
Okulu bırakma olgusu oldukça karmaşık ve birçok faktörden
etkilenebilmektedir. Öğrenme kontrolünü üstlenen bireyler birçok açıdan
süreçten kopabilme davranışı gösterebilmektedir. Rostaminezhad vd.
(2013), bu değişkenleri inceleyen araştırmaları derlemiş ve altı faktörde
çalışma analizi sunmuş; motivasyon, öz yönetim, etkileşim, akademik
kontrol odağı, öğrenen otonomisi ve sosyal bulunuşluk değişkenlerinin
okulu bırakma olgusunu etkilediğine dair araştırmaları derlemiştir.
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Ayrıca Clow (2013) ders bırakma temel nedeninin öğrenenlere
sağlanan destek kaynakların eksikliği, McAulay, Stewart, Cormier ve
Siemens (2010) içsel taahhütlerin eksik olmasından kaynaklandığını ve
Adams, Liyanagunawardena ve Williams (2013) ise kitlesel eğitime özgü
olması sebebiyle çok fazla bilgi paylaşımı, süregelen tartışmaları takip
edebilme ve güncelliği yakalama çabalarının öğrenenleri bunaltan bir
durum olduğu ve bırakma için gerekçeler olduğunu belirtmişlerdir.
Her ne kadar bir uzaktan eğitim programının değişkenleri belirli
kriterler çerçevesinde hazırlansa bile programın başarısı büyük ölçüde
öğrenenin sisteme gösterdiği tutum ve yaklaşımlarıdır. Kişinin bir
davranışı gerçekleştirme konusundaki tavrı, o davranışa niyetini, niyeti de
gerçek davranışını etkiler (Lee, Qu ve Kim, 2007, s. 886; Arı, Yılmaz ve
Doğan, 2015, s. 388). Bireyin uzaktan eğitime ve teknolojilerine karşı
tutumu, bireyin öğrenmesi ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Tutumlardaki
olumsuzluk bireylerin öğrenme ortamlarına alışma ve başarı düzeylerini
de bu bağlamda etkileyebilecektir (Birişçi, Metin ve Demiryürek, 2011).
Bu açıdan bakıldığı zaman bireylerin açık ve uzaktan öğrenme
teknolojilerine ve ortamlarına yönelik tutumlarını geliştirmek için neler
bildiklerini, düşündüklerini ve hissettiklerini bilmek gerekmektedir (Chen,
Chen and Xin, 2004). Öğrenenlerin tutumlarını bilmek lisansüstü eğitim
gibi bireylerin kendi tercihleri doğrultusunda dâhil olacakları süreçler için
belirleyici rol oynayabilmektedir (Demirel ve Ün, 1987; Petty and
Cacioppo, 1996; Tavşancıl, 2002).
Bu bağlamda, bu araştırmanın öğrenen ihtiyaçlarına göre ve öğreneni
en yüksek düzeyde sistemde tutmak üzere hazırlanacak eğitim modellerine
fikir sağlayacağı ve eğitsel çıkarımlar oluşturacağı düşünülmektedir.
Ayrıca literatürde çevrimiçi öğrenmeye ilişkin tutum ve okul bırakma
ilişkisinin incelendiği bir araştırmaya rastlanmamasından ötürü de bu
araştırma ilk olma özelliği taşımaktadır.
Bu bağlamda bu araştırmada, öğrenenlerin çevrimiçi yöntemle
yürütülen tezsiz yüksek lisans eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek ve
eğitimi bırakmalarına neden olabilecek gerekçelerini incelemek
amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki
sorulara yanıtlar aranmıştır.
1. Öğrenenlerin çevrimiçi tezsiz yüksek lisans eğitimine ilişkin
tutumları nasıldır?
2. Öğrenenlerin çevrimiçi tezsiz yüksek lisans eğitimini
bırakmalarına neden olabilecek gerekçeleri nelerdir?
3. Öğrenimini bırakmak isteyen ile istemeyen öğrenenlerin çevrimiçi
tezsiz yüksek lisans eğitimine ilişkin tutumları arasında anlamlı
farklılık var mıdır?
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, nicel araştırma yaklaşımı bağlamında ilişkisel tarama
modeline dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Karasar (2014) ilişkisel tarama
modelinde, iki ve daha fazla değişkenin birlikteki değişiminin tespit
edilmeye çalışıldığını belirtmektedir. Bu doğrultuda, çevrimiçi tezsiz
yüksek lisans öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının
eğitimlerini bırakma durumuna göre değişimi belirlenmiştir. Ayrıca
öğrenenlerin “okulu bırakma” olgusuna ilişkin düşünceleri nicel bir
anlayışla sıklıklarına göre gösterilerek sunulmuştur.
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın evrenini 2018- 2019 öğretim yılında bir kamu
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda öğrenim
gören öğrenciler, örneklemini ise araştırmanın amacına uygun biçimde
benzeşik örnekleme yöntemiyle belirlenen enstitüye bağlı tamamen
çevrimiçi yürütülen altı programda öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Benzeşik örnekleme yönteminde örneklem, araştırma
problemiyle ilişkili evrende var olan benzeşik bir alt grubu veya oldukça
özelleşmiş bir durumu kapayabilir (Strauss ve Corbin, 2014). Çevrimiçi
yürütülen bu altı programda öğrenim gören öğrencilerin tamamına
öğrenme yönetim sistemi üzerinden kolaylıkla erişilebilmesinden dolayı
ilgili programlardaki tüm öğrenciler araştırmaya dâhil edilmiştir.
Bu araştırmada öğrenme yönetim sistemi üzerinden örneklemin
tamamına erişilmiştir. 300 kadar öğrenciye anket gönderilse de ankete 122
öğrenci yanıt vermiştir. Yani ölçme araçlarında yer alan soruların
yanıtlanma oranı % 40,7’dir. Anket doldurulmadan önce öğrencilere
çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve çalışmaya katılım gönüllülük
esası dikkate alınarak sağlanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelik
dağılımları ile gösterilmiştir.
Tablo 1.
Araştırma Katılımcılarına İlişkin Demografik Bilgiler
Öğrenim Gördükleri Program

Sayı

Yüzde

Uzaktan Öğretim

87

71,3

Görsel İletişim Tasarımı

16

13,1

Pazarlama Yönetimi

7

5,7

Ölçme ve Veri Analitiği

6

4,9

İşletme Yönetimi

4

3,3

Konaklama İşletmeciliği

2

1,6

Toplam

122

82

Çalışma Durumları

Sayı

Yüzde

Çalışıyor

103

84,4

Çalışmıyor

19

15,6

Çalıştıkları Sektör

Sayı

Yüzde

Kamu

58

56,3

Özel

45

36,9

Toplam
122
Toplam
103

Tablo1’de görüldüğü üzere, araştırmaya 122 öğrenci katılmış olup,
araştırmaya katılan öğrencilerin %71,3 (87 öğrenci) gibi çok büyük bir
oranı çevrimiçi uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programında öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla %13,1 (16 öğrenci)
Görsel İletişim Tasarımı, %5,7 (7 öğrenci) Pazarlama Yönetimi, %4,9 (6
öğrenci) Ölçme ve Veri Analitiği, %3,3 (4 öğrenci) İşletme Yönetimi ve
%1,6 (2 öğrenci) ile Konaklama İşletmeciliği öğrencileri oluşturmaktadır.
Bu öğrencilerin %84,4’ü (103 öğrenci) gibi çok yüksek bir oranı herhangi
bir yerde çalıştıklarını, %16,6’sı (19 öğrenci) çalışmadıklarını
belirtmişlerdir. Çalışan 103 öğrencinin çalıştıkları sektör türüne
bakıldığında ise %56,3’ünün (58 öğrenci) kamuda, %36,9’unun da (45
öğrenci) özel sektörde çalıştıkları görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan “Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği” Usta,
Uysal ve Okur (2016) tarafından geliştirilmiştir. 20 maddeden oluşan
ölçekte yer alan tutum maddeleri için “Tamamen Katılıyorum”,
“Katılıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Hiç
Katılmıyorum” dereceleri kullanılmıştır. Faktör yapısı ve belirlenen
faktörlerde toplanan maddelerin içerikleri dikkate alınarak, 7 maddenin
bulunduğu birinci faktör “Genel Kabul”, 6 maddenin bulunduğu ikinci
faktör “Bireysel Farkındalık”, 3 maddenin bulunduğu üçüncü faktör
“Kullanışlılık” ve 4 maddenin bulunduğu dördüncü faktör “Uygulama
Etkililiği” olarak adlandırılmıştır.
Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin örnekleme uygunluğunu kontrol
etmek için doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Örneklemin veri
analizine uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin’in
(KMO) ve Barlett Sphericity testleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin faktör
analizine uygunluğu için KMO katsayısının 0.60’dan yüksek ve Barlett
Testi’nin istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk,
2010). Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı 0.862, Barlett
Sphericity testi değeri ise 1226,634 (p<.001, df=190) bulunmuştur. Bu
sonuca göre, verilerin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. Bu
tespitin ardından 20 madde döngüsüz metot kullanılarak maksimum faktör
sayısı incelenmiş ve maddelerin orijinalinde olduğu gibi 4 faktörde
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toplandığı (toplam varyansın %60,173’ünü açıklamaktadır) tespit
edilmiştir. Genel kabul boyutundaki maddelerin faktör yükleri 0.579 ile
0.804 arasında değişmekte ve bu boyut toplam varyansın %37,593’ünü
açıklamaktadır. Bireysel farkındalık boyutundaki maddelerin faktör
yükleri ise 0.602 ile 0.737 arasında değişmekte ve bu boyut toplam
varyansın %8,71’ini açıklamaktadır. Kullanışlılık boyutundaki
maddelerin faktör yükleri ise 0.636 ile 0.635 arasında değişmekte ve bu
boyut toplam varyansın %7,627’sini açıklamaktadır. Uygulama etkililiği
boyutundaki maddelerin faktör yükleri ise 0.586 ile 0.823 arasında
değişmekte ve bu boyut toplam varyansın %6,973’ini açıklamaktadır.
Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği’nden elde edilen dört faktörlü yapı,
dört ayrı ölçek olarak değerlendirilebilmekte ve her dört alt ölçekten ayrı
ayrı puan elde edilebilmektedir. Ayrıca ölçekten çevrimiçi öğrenmeye
yönelik tutuma ilişkin toplam bir puan da elde edilebilmektedir.
Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği’nin güvenirliği tespit etmek
için ölçeğin bütününe ve alt ölçeklere ilişkin iç tutarlılık (Cronbach Alpha)
katsayısı hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayıları genel kabul faktörü için
0.807, bireysel farkındalık faktörü için 0.83, kullanışlılık faktörü için
0.755 ve uygulama etkililiği için 0.708 olarak hesaplanmıştır. Genel olarak
güvenirlik katsayısı 0.70 ve üzerinde olan ölçeklerin güvenilir olduğu
kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2010; Pallant, 2005; Tezbaşaran, 1996).
Buna göre, gerek Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği’nin tamamının ve alt
ölçeklerinin yeterli düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir.
Araştırmada ayrıca, öğrenenlerin öğrenim gördükleri programları,
çalışıp çalışmama durumları, çalışıyorlar ise hangi sektörde (kamu-özel)
çalıştıkları koşul maddeler halinde sunulurken bir tane de açık uçlu
yanıtlamaları için öğrenim gördükleri programı bırakmayı düşünüp
düşünmedikleri ve gerekçesi sorulmuştur.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan “Çevrimiçi Öğrenme
Tutum Ölçeği”, Google doküman ile oluşturulmuş, çevrimiçi tezsiz
yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin kullandıkları
öğrenme yönetim sistemine eklenmiştir. Bu sayede sisteme giren tüm
öğrencilerin görmesi sağlanmıştır. Katılımın sağlanması hususunda da
program koordinatörlerinden ilgili anketi öğrencilerin doldurması için
bilgi vermeleri istenmiştir. Anketin tamamen gönüllülük esasına dayalı
olduğu belirtilmiştir. Anket sistemde on beş gün kalmıştır. On beşinci
günün sonunda altı farklı programdan 122 öğrenci ankete yanıt
vermişlerdir. Öğrenim gördükleri programı bırakmak isteyip
istemediklerine dair gerekçelerini belirtecekleri soru açık uçlu olduğundan
öğrenciler bu maddelere yazarak cevap vermişlerdir. Tutum ölçeği
maddeleri ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kesinlikle katılıyorum”
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seçeneğinden “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine doğru 5,4,3,2,1
şeklinde puanlanmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi için SPSS 18.0 paket
programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle her bir maddeye
ilişkin betimsel istatistikler (aritmetik ortalama ve standart sapma)
belirlenmiştir. Her bir madde ile ilgili belirlenen istatistikler, (n-1/n)
formülü kullanılarak, 1.00-1.79 “Kesinlikle Katılmıyorum”, 1.80-2.59
“Katılmıyorum”, 2.60-3.39 “Kararsızım”, 3.40-4.19 “Katılıyorum”, 4.205.00 “Kesinlikle Katılıyorum” aralıkları temel alınarak yorumlanmıştır.
Her bir maddeye ilişkin aritmetik ortalamaların 1’e yakın olması tutumun
olumsuz yönde 5’e yaklaşması ise tutumun olumlu yönde olduğu şeklinde
değerlendirilmiştir.
Araştırma verilerinin normal dağılıma uygun olup olmadığını tespit
için Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmış ve verilerin tüm
durumlarda normal dağıldığı belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen
önem düzeyinin 0,05’den büyük olması, toplam tutum puanlarının normal
dağıldığı şeklinde yorumlanmaktadır (Büyüköztürk, 2010). Araştırmaya
katılan öğrenenlerin çevrimiçi öğrenmeye ilişkin tutumlarının
araştırmanın bağımsız değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
test etmek amacıyla veriler normal dağıldığı için Bağımsız Gruplar t-Testi
kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmadan elde edilen bulgular, belirlenen araştırma soruları
kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın “Öğrenenlerin çevrimiçi
lisansüstü eğitim programlarına ilişkin tutumları nasıldır?” sorusuna ilişkin
durum Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2.
Öğrenenlerin Çevrimiçi Lisansüstü Eğitime İlişkin Tutumlarının Aritmetik Ortalaması
ve Standart Sapmasına İlişkin Değerler
Ölçek Faktörleri

Kişi Sayısı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Faktör 1

Genel Kabul

122

3,9906

,598

Faktör 2

Bireysel
Farkındalık

122

3,3279

,768

Faktör 3

Kullanışlılık

122

4,1776

,679

Faktör 4

Uygulama Etkililiği

122

3,6414

,715

122

3,7500

,556

Genel
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Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrenenlerin çevrimiçi
öğrenmeye ilişkin tutumlarına ait aritmetik ortalama ölçeğin geneli
açısından 3,75 ve standart sapmasının 0,55 olduğu görülmektedir. Bu
değer tutum ölçeğinden alınabilecek en fazla puanın 5,00 olduğu
düşünüldüğünde; adayların çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının çok
yüksek olmadığı, ancak tutumlarının “katılıyorum” derecesinde (3.404.19 aralığında) olup olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca tutum
puanlarına ilişkin standart sapma değeri dikkate alındığında öğrenenlerin
tutum puanlarının birbirine yakın olduğu anlaşılmaktadır. Faktörler
düzeyinde incelediğimizde ise en yüksek tutum ortalamasının kullanışlılık
boyutunda olduğu ve bunu sırasıyla genel kabul, uygulama etkililiği ve
bireysel farkındalık boyutlarının takip ettiği görülmektedir.
Araştırmanın “Öğrenenlerin çevrimiçi lisansüstü eğitimi bırakma
gerekçeleri nelerdir?” sorusuna ilişkin durum Tablo 3 ve Tablo 4’te
gösterilmektedir.
Tablo 3.
Öğrenenlerin Çalışma Durumlarına ve Çalışılan Sektöre Göre Öğrenim Bırakma İlişkisi
Öğrenimini bırakma durumu

Çalışma Durumu

Evet

Hayır

Çalışıyorum

26

77

Çalışmıyorum

8

11

Toplam

34

88

Öğrenimini bırakma durumu

Sektör

Evet

Hayır

Kamu

13

33

Özel

13

44

Toplam

26

77

Tablo 3’te, araştırmaya katılan 122 öğrencinin 34’ünün öğrenimini
bırakmayı düşündüğünü ve bunun için gerekçe sunduğunu görmekteyiz.
88 öğrenci ise öğrenimini bırakmayı düşünmediğini belirtmiştir.
Öğrenimini bırakmayı düşünen öğrencilerin 26’sı bir yerde çalıştığını
belirtirken 8’i ise herhangi bir yerde çalışmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca
çalışılan sektör bağlamında baktığımızda ise öğrenimini bırakmayı
düşünen 26 öğrencinin 13’ü kamuda diğer 13’ü de özel sektörde
çalışmaktadırlar.
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Tablo 4.
Öğrenenlerin Eğitimi Bırakma Gerekçeleri ve Örnek İfadeler
GEREKÇE KAYNAĞI

GEREKÇE

Sıklık (f)

İş yoğunluğundan
bulamamak
Maddi imkânlar
Öğrenen kaynaklı olma

Öğreten kaynaklı

Ders kaynaklı
Ölçme ve değerlendirme
kaynaklı

Sistem kaynaklı

ötürü

yeterli

vakit

16
1

Sağlık problemleri

1

Bölüm dışı olmam sebebiyle yapamayacağımı
düşünmem
Bilgi konusunda eksik hissetmem

1

Gerekliliğini sorgulama

1

Verimli bulmama

1

Canlı
derslere
katılamama
zorunluluğu)
Plansız uygulamalar

(devam

1

2
1

Hocanın şevkimi kırması

1

Derslerin sorumluluklarını yerine getirmede
çok iş olması
Ders saatleri

9

Çan eğrisi sisteminden ötürü

2

Vize ve ödev oranlarının az olması

1

Her gün ders olması

2

İstenilen dersleri seçememek

1

Her dönem 5 ders alma zorunluluğu

1

Ücretler

1

2

Tablo 4’te görüldüğü gibi, öğrenenlerin öğrenimini bırakma
gerekçeleri beş boyutta incelenmiştir. Öğrenenden kaynaklı bırakma
konusunda iş yoğunluğundan ötürü yeterli vakit bulamama (f=16)
öğrenciler tarafından en çok belirtilen gerekçeler olmuştur. Öğrenenden
kaynaklı bırakma ile ilgili örnek öğrenci açıklamaları aşağıdaki şekildedir.
K1. Maddi imkanlardan dolayı ara verecektim.
K2. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle zaman ayıramamam
K3. Bazen iş yoğunluğundan gerekli önem ve zamanı ayırmakta
zorlanmaktan dolayı.
K4. vakitsizlik yada gerçekten gerekli mi? Düşüncesi
K5. Bölüm dışı olduğum için yapamayacağımı hissettmiştim.
K10. Uzaktan öğretimin verimliliği konusunda endişelerim var. Ayrıca
program tezsiz yüksek lisans ancak bitirme projesi zaten tez gibi.
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Öğreten kaynaklı boyutunda ise canlı derslere devam zorunluluğu
(f=2), öğrenciler tarafından en çok belirtilen gerekçeler olmuştur.
Öğretenden kaynaklı bırakma ile ilgili örnek öğrenci açıklamaları
aşağıdaki şekildedir.
K6. …….. hocamızın derste şevkimi kırması
K7. ders saatleri ve plansız belirsiz uygulamalar
K8. İş yoğunluğum. Canlı derslere katılamadığım gibi, kayıtların da
tamamını izleme fırsatı yaratamıyorum maalesef. Ödevler de olduğunda
ağır geliyor.

Ders kaynaklı boyutunda ise ders sorumluluklarının çok olması (f=9),
öğrenciler tarafından en çok belirtilen gerekçeler olmuştur. Derslerden
kaynaklı bırakma ile ilgili örnek öğrenci açıklamaları aşağıdaki şekildedir.
K9. Program icin calisma yapacak vakit kalmiyor Program cok yogun
K11. zamanımın olmaması, derslerin hafta içi beş güne yayılmış olması,
forumların çok zaman alması.

Ölçme ve değerlendirme kaynaklı boyutunda ise çan eğrisi sistemi
(f=2) öğrenciler tarafından en çok belirtilen gerekçeler olmuştur. Ölçme
ve değerlendirme kaynaklı bırakma ile ilgili örnek öğrenci açıklamaları
aşağıdaki şekildedir.
K12. Yoğun iş temposunda hergün canlı ders takibi, forum soruları
cevaplarının dışında okunacak makale ödevleri ve süreli olması ayrıca
yapılan ödev ve vize ortalamalarının yüzdesinin az olması
K13. İlk dönem çan eğrisinden üç puanla ……… dersimden kalınca
demoralize oldum. Bırakayım okulu dedim sonra devam etme kararı aldım
dersinden

Sistem kaynaklı boyutunda ise her gün ders olması (f=2) gerekçeleri
öğrenime ara verme veya bırakma noktasında öğrenciler tarafından en çok
belirtilen gerekçeler olmuştur. Sistem kaynaklı bırakma ile ilgili örnek
öğrenci açıklamaları aşağıdaki şekildedir.
K14. Her dönem 5 ders almak, beni zorluyor. Programı daha uzun sürede
bitirmenin benim için sakıncası yok. 2-3 ders almayı tercih ederim. Her
akşamım ders dolu olması işimi ve sosyal yaşamımı olumsuz etkiliyor diye
endişe ettiğim için ara vermeyi düşündüm.
K15. istediğimiz dersleri seçememek, güz döneminden kaldığım dersi
tekrar seçemedim.

Araştırmanın “Öğrenimini bırakmak isteyen ile istemeyen öğrenenlerin
çevrimiçi tezsiz yüksek lisans eğitimine ilişkin tutumları arasında anlamlı
farklılık var mıdır?” sorusuna ilişkin durum Tablo 5’te gösterilmektedir.
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Tablo 5.
Öğrenenlerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dönük Tutum Puanlarının Öğrenimi Bırakma
Durumuna Göre T Testi Sonuçları

Faktör
1

Genel Kabul

Faktör
2

Bireysel
Farkındalık

Faktör
3

Kullanışlılık

Faktör
4

Uygulama
Etkililiği

Genel

Bırakma
Durumu

N

X

SS

Evet

34

3,7731

,74449

Hayır

88

4,0747

,51210

Evet

34

3,1422

,81353

Hayır

88

3,3996

,74344

Evet

34

3,9020

,76774

Hayır

88

4,2841

,61389

Evet

34

3,5662

,75204

Hayır

88

3,6705

,70257

Evet

34

3,5618

,61608

Hayır

88

3,8227

,51689

sd

t

p

120

2,552

,012*

120

1,670

,097

120

2,868

,005*

120

-,721

,472

120

2,367

,020*

*p < ,05
Tablo 5 incelendiğinde çevrimiçi öğrenme ölçeği “Genel Kabul”
faktörüne ilişkin öğrenimini bırakmayı düşünen öğrencilerin tutum puanı
ortalamasının (X=3,77), bırakmayacağını düşünenlerin tutum puanı
ortalamasının ise (X=4,07) olduğu görülmektedir. Buna göre bırakmak
istemeyenlerin tutum puanı ortalaması bırakmak isteyenlere göre daha
yüksektir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek
amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda tutum puanları
ortalamaları arasında bırakmak istemeyen öğrencilerin lehine olmak üzere
anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(120)=-2,552, p < ,05]. Diğer bir
ifadeyle; bırakmak istemeyen öğrencilerin bırakmak isteyen göre çevrimiçi
öğrenmeye yönelik genel kabul düzeyinde daha olumlu tutuma sahip
oldukları söylenebilir. Benzer biçimde bırakmak istemeyen öğrencilerin
(X=4,28) bırakmak isteyen (X=3,90) öğrencilere göre çevrimiçi
öğrenmeye “kullanışlılık” faktöründe daha olumlu tutuma sahip oldukları
görülmektedir [t(120)=-2,868, p < ,05].
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan
öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye ilişkin tutumlarına ait aritmetik
ortalamalarının “Genel Kabul” boyutunda 3,99, “Bireysel Farkındalık”
boyutunda 3,32, “Kullanışlılık” boyutunda 4,17, “Uygulama Etkililiği”
boyutunda 3,64 ve ölçeğin tamamı noktasında 3,75 olduğu ortaya
çıkmıştır. Tutum ölçeğindeki her bir maddeden alınabilecek en fazla
puanın 5,00 olduğu düşünüldüğünde; öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye
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yönelik tutumlarının çok yüksek olmadığı, ancak tutumlarının
“katılıyorum” derecesinde (3.40-4.19 aralığında) olup olumlu olduğu
görülmektedir. Çevrimiçi öğrenmeye yönelik orta düzey ve üzerinde
olumlu yönde bir tutuma sahip oldukları belirlenen araştırmalara
literatürde rastlanmaktadır (Akgün, 2018; Barış, 2015; Durmuş ve Baş,
2017; Dündar, Candemir, Demiray, Genç Kumtepe, Öztürk, Sağlık
Terlemez, Ulutak, 2017; Fidan, 2016; İlhan, Demir ve Arslan, 2013; Ören
ve Karapınar, 2016).
Araştırma sonucunda öğrenim gördüğü programı bırakmak isteyen
öğrencilerin oranı %28’dir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç Levy
(2007) ve Smith’in (2006) yaptığı araştırmaların sonucu ile de benzerlik
göstermektedir.
Araştırma sonucunda öğrenenlerin öğrenimini bırakma gerekçeleri beş
boyutta (öğrenen, öğreten, ders, ölçme ve değerlendirme ve sistem)
incelenmiştir. Öğrenenlerin belirttiği gerekçeler Rostaminezhad vd.’nin
(2013) yaptığı araştırmadaki sınıflamada yer alan değişkenler ile benzerlik
göstermektedir.
Ayrıca öğrenimini bırakmayı düşünenlerin bırakmayı düşünmeyenlere
göre düşük düzeyde tutumlarının olması Lee, Qu ve Kim (2007); Arı,
Yılmaz ve Doğan (2015) ve Birişçi, Metin ve Demiryürek (2011)
araştırma sonuçları ile tutarlık göstermektedir.
Tüm bu sonuçlara göre, çevrimiçi öğrenmenin bırakılması meselesi
eğitim bilimcilerce dikkatle çalışılması gereken bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş ve yüz yüze öğretenden
uzak bir öğrenme ortamında kendi kendine öğrenmeye çalışan bireylerin
dersi veya programı bırakma gerekçeleri üzerine çalışmalar
yürütülmelidir.
Bu çalışmaların öğrenen düzeyinde ilgilerinin sürekli yüksek
tutulmasına, öğrenen destek hizmetlerinin daha etkin kullanılmasına
ilişkin çalışmaların etkililiği incelenmelidir. Öğreten düzeyinde ise
kurumların ders veya program koordinatörlerine daha planlı ve organize
etkinlikler yoluyla ders içeriklerinin nasıl hazırlanması gerektiği,
öğrencinin kendi kendine öğrenmesine olanak sağlayacak etkinliklerin
nasıl planlanacağı üzerine eğitimler vermesi önemli görülmektedir. Ayrıca
derslerin yürütülmesi sürecinde eşzamanlı derslerin saatlerinin
planlanması, esneklik ilkesi gereği katılımda zorunluluğun kaldırılması,
ders sorumluluklarının daha gerçekçi, gerçekleştirilebilir düzeyde
istenmesi bırakma sürecini program açısından olumlu etkileyeceği
düşünülmektedir. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda zorunlu
dersler dışındaki istedikleri dersleri seçmeleri de programa aidiyetlerini
artırabileceği düşünülmektedir. Yönetmeliklerden kaynaklı kredi
doldurma işleminin öğrenen özerkliğini kaldırmasının da bırakmaya bir
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gerekçe olduğu düşünülebilir. Bu sebeple çeşitli öğrenim seviyelerinde
açık ve uzaktan öğrenme yönetmeliğinin gözden geçirilmesi veya
mümkünse yeni bir yönetmeliğin hazırlanması önemli görülmektedir.
Ölçme ve değerlendirme sisteminin öğrenen kontrolünde olması ve
istenilen zamanda gerçekleştirilmesi ile programı bırakma davranışının
azalabileceği düşünülmektedir. Son olarak lisansüstü düzeyde yapılan bu
araştırma verileri dikkate alınarak diğer seviyelerde çevrimiçi ortamlarda
bırakma davranışı üzerine çalışmalar yürütülmelidir.
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GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGI
ÖLÇEĞİ
Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN
Giriş Problem
Günümüz görsel sanatlar eğitiminde, görsellerin okunması önemli bir
konudur. Kültür endüstrisinin getirisi olan ve daha çok grafik sanatı
alanının kavramı olarak algılanan görsel okur-yazarlık, görselleri
yorumlama ve görselleri tasarlama becerilerini birleştiren bir tanımdır.
Görsel okur-yazar olmak için önce görsel dili bilmek gerekir. Bireyin
yaşamını nitelikli kılacak görsel okumalar yapabilmesi için görsel dil
eğitimini alabileceği doğru öğretmenlerle buluşması gerekmektedir.
Görsel sanatlar öğretmen adaylarının görsel dil öğrenimi Eğitim Fakültesi
Resim-iş öğretmenliği lisans programının birinci sınıfında verilen Temel
Tasarım dersiyle başlamaktadır.
Görsel dil eğitimi ve görsellerin düzenlenmesinde akademisyenler
tarafından vazgeçilmez bulunan Temel Tasarım disiplini aynı zamanda
görsellerin okunma sürecinde de vazgeçilmezlik sunar (Yüksel, 1998).
Öğrenciden, bu dersten sağladığı kazanımlarını 2.sınıfta aldığı Anasanat
Atölye dersi tasarımlarında (uygulamalarında) sunabilmesi beklenir.
Temel Tasarım dersi üzerine yapılan araştırma öğrencilerin
edinimlerini alan uygulamalarına aktaramadıklarını ve dersin hedeflerinin
%70’inin kazandırılamadığını saptamıştır (Yüksel,1998). Bu sonuç, görsel
sanatlar eğitimi öğrencilerini alan uygulamalarında da başarısızlığa
götürecektir. Dersin kazanımlarının sağlanmasında dersin niteliğinin yanı
sıra öğrencilerin gözle düşünme, planlama, tasarım becerisi, duyuşsal,
sezgisel deneyimlerinin bütünü yer alır.
John Debes’in öncülüğünde kurulan Uluslararası Görsel Okuryazarlık
derneğinin tanımıyla, “görsel okuryazarlık” bireyin tüm duyusal
yeterliklerini ve deneyimlerini bütünleştirerek geliştirdiği, görme
yeteneğidir (IVLA, 2004). Dolayısıyla Öğrencinin kendi becerilerini
okuyabilmesinin ölçümü bu becerilerin geliştirilebilmesi yönünde, dersin
niteliğinin ve işlenişinin iyileştirilebilmesi yönünde önemlidir.
2.Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Resim-İş Eğitimi lisans programı 2.sınıf Grafik
Anasanat Dalında Okuyan öğrencilerin görsel okuma becerilerine yönelik
algılarını ölçmek için kullanılabilecek Likert tipi geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı geliştirmektir.
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Ölçme aracı, 2004 yılında “Drama Destekli Öğretim Modelinin Temel
Tasarım Edinimlerinin Transferine Etkisi” başlıklı doktora tez raporunun
yöntem bölümünde çalışılmıştır.
3.Yöntem
3.1.Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu
Bu araştırma tarama modelinde çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubu 2004-2005 eğitim öğretim dönemi Ekim 2004 tarihinde Hacettepe
ve Gazi Üniversitesi’nde okuyan 201 öğrenciden oluşmuştur.
3.2. Ölçme Aracının Geliştirilmesi
Aracın hazırlanması için ilk olarak konuya ilişkin Sabancı Üniversitesi
öğretim üyesi Erdağ Aksel; Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Şükrü
Aysan; Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Serhat Kiraz; Hacettepe
Üniversitesi öğretim üyesi Zafer Gençaydın; Beykent Üniversitesi öğretim
üyesi Adem Genç ve bir çok Anasanat Dalı Atölye ve Temel Tasarım dersi
sorumlusu akademisyenle, öğrencilerin Temel Tasarım edinimlerine
transfer yetisi kazandırmaya ilişkin neler yapılabileceği konusunda
görüşülmüştür.
İkinci aşamada Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü 2.sınıf ve Gazi
Üniversitesi Resim Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden aşağıdaki üç
soruya ilişkin görüşleri yazılı olarak alınmıştır.
1.Temel Sanat Eğitimi dersinden öğrendiklerim:
2.Temel Sanat Eğitimi dersinde anlamlandıramadıklarım:
3.Anasanat Atölye dersinden beklentilerim:
Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmeler ve öğrencilerden alınan
yazılı görüşler kapsamında, tasarım becerileri ve görsel okuma
becerilerinin geçişliliği yani görsel okumayı yapabilen öğrencinin bu
becerisini Anasanat Atölye tasarımında veya tasarım becerisini sunan
öğrencinin bu beceriyi görsel okuma becerisinde sergileyebilmesi gerektiği
görüşü, netleşmiş, alan yazın da bu görüşü desteklemiştir.
Aracın geliştirilmesi için sık kullanılan ölçek kaynakları taraması,
yapılmış; Ayrıca araştırmacı tarafından hazırlanan “Drama Destekli
Öğretim Modelinin Plastik Sanatlar Temel Tasarım Edinimlerinin
Transferine Etkisi” başlıklı doktora tezi için geliştirilen “Drama Destekli
Öğretim Modeli” incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu, görsel okuma
ve tasarım becerileri algısına ilişkin, transfer becerilerine kısmen işlerlik
edindirmeye yönelik 53 ifade geliştirilerek ölçme aracının ilk taslak formu
oluşturulmuştur.
Geliştirilen ifadeler, Temel Tasarım ve Anasanat Atölye dersine giren
bir grup uzmana (altı akademisyen) verilmiştir. Uzmanlardan, ölçekte yer
96

alan her ifadeyi ölçeğin amacına uygunluğu yönünden incelemeleri ve
uygun bulmadıkları ifadelerin yanına niçin uygun bulmadıklarını
yazmaları istenmiştir. Alınan öneriler ve eleştiriler yönünde anlamca
birbirine yakın maddeler çıkarılmış, bazıları birleştirilmiş, 26 madde
ölçeğin deneme formuna alınmıştır (EK 1).
26 maddeden oluşan form tekrar dört ölçme değerlendirme uzmanı ile
beş Anasanat Atölye dersi uzmanına sunulmuştur. Uzmanlarla karşılıklı
görüşülmüş, alınan öneriler doğrultusunda bazı maddelerin ifadeleri
değiştirilmiş, böylece ölçeğin yargıya dayalı kapsam geçerliği
sağlanmıştır.
Ölçeğin güvenirlik çalışması Ekim 2004 tarihinde Hacettepe ve Gazi
Üniversitesi’nden 201 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Birinci sınıflar
yalnız Temel Tasarım dersi aldıkları, ikinci sınıflarsa Anasanat Atölye
uygulamalarına yeni başladıkları için güvenirlik çalışmasına alınmaları
ölçme uzmanlarınca uygun görülmemiştir. Ölçeğin güvenirliği Anasanat
Atölye ve Temel Tasarım dersi almış olan üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencilerine uygulanarak sağlanmıştır. Güvenirlik çalışmasından elde
edilen puanlar üzerinde önce ölçeğin faktör yapısını belirlemek üzere
faktör analizi uygulanmıştır. Daha sonra belirlenen her bir faktörün kendi
içinde madde analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 14
maddeden oluşan GOBİAÖ geliştirilmiştir (EK 2).
Bu ölçekte yer alan ifadelere verilen tepkiler her zaman, çoğunlukla,
arada sırada, nadiren, hiç bir zaman biçiminde olmak üzere beş basamaklı
Likert tipinde derecelendirilmektedir. Ölçek, görsel okumayı içeren bir
ifadeye her zaman diyenlerin 5, hiçbir zaman diyenlerin 1 puan alacağı
biçimde tek yönlü puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 70,
en düşük puan 14 ‘tür. Ölçekten alınan puan, öğrencilerin tasarım
öğeleriyle ilgili görsel okuma becerilerine ilişkin sahip olduğu algı
yeterliği düzeyini göstermektedir.
4.Ölçeğin Faktör Analizi ve Bulgular
Faktör analizinin ilk aşamasında ölçeğin boyutlarını ve faktör yapısını
belirlemeye yönelik yapı geçerliğinin incelenmesinde, Temel bileşenler
analizi (Principal Component Analysis) yöntemi uygulanmıştır.
Temel Bileşenler Analizi sonucunda öz-değerleri 1’in üzerinde olan
ve varyansın % 65’ini açıklayan 10 faktör elde edilmiştir. Bu faktörlerin
varyansı açıklamadaki katkıları yüzdelik olarak Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1
Temel Bileşenler Analizi Sonucunda Elde Edilen 10 Faktörün
Açıklanan Varyansa Katkıları
Faktör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Açıkladığı Varyans
7.844
7.750
7.675
7.037
6.855
6.635
5.467
5.422
5.315
4.739

Toplam Varyans
7.844
15.594
23.269
30.306
37.161
43.796
49.263
54.686
60.001
64.740

Ölçeğin geliştirilmesinde Temel Bileşenler analizi ile belirlenen
faktörleri ayrıştırarark,net olarak görülemeyen birbirinden bağımsız
faktörlere ulaşmak amacıyla,faktör analizi uygulamalarına varimaksdik
döndürme(rotation)yöntemiyle
devam
edilmiştir.
Tekrarlanan
rotasyonlar sonucunda, birden fazla faktöre girip, kendi ve diğer
faktörlerdeki yükleri arasındaki farkları 10 ve daha az olan maddeler
çıkarılmıştır (2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22).
Daha sonra, ölçeğin a priori / teorik olarak iki faktörden “Tasarım
becerisi yeterlik algısı” ve “Görsel okuma becerisi yeterlik algısı”
oluşmasının amaçlandığı gözönüne alınarak, dağınık olan faktör sayısını
sınırlamak için tüm maddeler üzerinden analiz iki faktörlü olarak
tekrarlanmıştır. Söz konusu düzenlemeyi Scree Plot da desteklemiştir
(Şekil 1). Böylece 14 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir.
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Şekil 1. Scree Plot

Tablo 2’den de görülebileceği üzere, birinci faktörde faktör yük
değerleri .44 ile .70 arasında değişmektedir, kabul edilebilen en düşük
değerin .30 olduğu dikkate alınınca, değer oldukça anlamlıdır. Benzer
şekilde, ikinci faktörde de söz konusu değerler .33 ile .75 arasında yer
almıştır
Tablo 2. Ölçek Maddelerinin Faktör Yapısı
Faktör
1.Tasarım
becerisi
yeterlik
algısı

2.Görsel
okuma
becersi
yeterlik
algısı

Ortak Varyans

09
10
11
14
15
17
26

Faktör Yük Değerleri
F1
F2
.00
.65
.13
.64
.06
.70
.31
.60
.20
.58
.32
.44
.24
.52

01
06
07
13
23
24
25

.18.
.17
.05
.14
.03
.08
.01

.14
.17
.25
.23
.33
.46
.56

Madde No

.33
.38
.50
.47
.58
.68
.75
99

.41
.42
.49
.46
.37
.30
.33

Faktör analizi sonucunda belirlenen 2 faktör birlikte, toplam
değişkenliğin (varyansın) yaklaşık olarak % 35’ini açıklamıştır. Ölçeğin
tüm puan değişimine % 18.3 katkıda bulunan ve “Tasarım becerisi
yeterlik algısı” olarak adlandırılan birinci faktör 7 maddeden; % 17.2
katkıda bulunan ve “Görsel okuma becerisi yeterlik algısı” olarak
adlandırılan ikinci faktör de 7 maddeden oluşmuştur. Ayrıca bu 2
faktörün öz-değerleri (eigenvalue) sırasıyla, 3.10 ve 1.86’dır. Faktörler
arası korelasyonlar ve paylaştıkları varyanslar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.Faktörler Arası Korelasyonlar ve Paylaştıkları Varyanslar
Faktörler

FY
r
.28*

ABY

r²
.07

Faktörler arası ilişkinin düzeyini belirlemek amacıyla, deneklerin her
bir alt ölçekten almış oldukları toplam puanlar arasında Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Bulunan değer
.28 dir, değerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.05).
Söz konusu bulgu, ölçeğin iki faktörünün birbiriyle ilişkili olduğu halde,
bu ilişki düzeyinin düşük olduğunu göstermiştir.
Ölçeğin faktör yapısının geçerliliğine ilişkin daha güçlü bir kanıt
olması amacıyla, son haliyle belirlenen şekline doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır (Confirmatory Factor Analysis). Yapılan doğrulayıcı faktör
analizine ilişkin standardize edilmiş çözümleme değerleri Şekil 2’de; söz
konusu değerlerin anlamlılığına ilişkin yapılan analiz sonucundaki tüm t
değerleri ise Şekil 3 ‘te verilmiştir.
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Şekil 2. Standardize Edilmiş Çözümleme Değerleri
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Şekil 3. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin t Değerleri

Bir ölçme modeli olarak söz konusu faktör yapısının geçerli olup
olmadığını belirlemek için dikkate alınması gereken uyum indeksi
değerleri Tablo 4’te verilmiştir: Literatürde modelin uyumunu
değerlendirmek için GFI, AGFI, SMR, RMSEA ve CFI uyum indeksinin
en çok kullanılan ölçütleri olarak tanımlanmıştır. GFI, AGFI ve CFI
dikkate alındığında kabul edilen alt sınır değeri .90’dır. Uyuma ilişkin
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diğer uyum indeksleri olan SRMS ve RMSEA’nın ise .05 ten veya en
azından .08 değerinden az olması beklenmektedir (McDonald & Ho,
2002; Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müler, 2003). Kabul edilen
kesme puanları dikkate alındığında, söz konusu değerler, modelin
doğrulandığını göstermiştir. Bir başka deyişle, açımlayıcı faktör analizi
sonucunda ortaya çıkan faktör yapısı doğrulanmıştır.
Tablo 4.Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Uyum İndeksi
Değerleri (N=173)

Fit İndisleri

Fit değerleri

2 (df)

106.51 (74)

2/df

1.32

GFI

.93

AGFI

.91

RMR

.06

RMSEA

.048

CFI

.93

Ölçeğin Güvenirliği
Ölçeğin güvenirliğinin hesaplanması amacıyla, madde toplam
korelasyonları, alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.
Aşağıdaki tabloda (Tablo-5), hem tüm ölçeğe, hem de alt ölçeklere
ilişkin madde-toplam korelasyonları ve alt ölçeklere ilişkin iç-tutarlılık
katsayıları verilmiştir.
Tablo 5. Tüm Ölçeğe ve Alt Ölçeklere İlişkin Madde-Toplam
Korelasyonları ve İç-Tutarlılık Katsayıları
Madde/Faktör

(alt ölçek)

r
(tüm ölçek)

09/ 1.F

.44

.34

10/ 1.F

.39

.24

11/ 1.F

.47

.32

14/ 1.F

.49

.51

15/ 1.F

.44

.40
103

α
Faktörler)

.71

α
(Tüm ölçek)

17/ 1.F

.34

.39

26/ 1.F

.39

.38

01/ 2.F

.20

.24

06/ 2.F

.24

.26

07/ 2.F

.33

.27

13/ 2.F

.31

.31

23/ 2.F

.34

.29

24/ 2.F

.39

.28

25/ 2.F

.50

.38

.71

.61

Yukarıda da görüldüğü gibi, alt-ölçeklerde ve toplam ölçekte, maddetoplam korelasyonları, r= .24 ile .50 arasında değişmektedir. İç tutarlılık
katsayıları ise, birinci ve ikinci ölçek için sırasıyla α=.71 ve .61’dir.
Faktörler kendi içlerinde değerlendirildiklerinde, madde-toplam
korelasyonlarının yüksek olduğu görülmüştür. İkinci faktörün iç tutarlılık
katsayısının göreceli olarak düşük olduğu gözlenmiş; Ancak tüm değerler,
ölçeğin bir bütün olarak kabul edilebilir bir geçerliğe ve güvenirliğe sahip
olduğunu göstermektedir. GOBİAÖ‘nin test-tekrar test güvenirlik
çalışması için bir ay sonra 35 öğrenciye ölçme aracı uygulanmış ve
korelasyon katsayısının r=.81 olduğu bulunmuştur.
EK-1: GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ
TASLAĞI
Seçenekler :
a.Hiçbir zaman b.Nadiren

c.Arada sırada

d.Çoğunlukla

e.Her zaman

Soru
No

Sorular

a b c d e

1

Anasanat dalımdan anlaşılması zor bir sanat eseriyle
karşılaştığımda tasarım ilkelerinin nasıl düzenlendiğini
tanımlayabilmek için üzerinde uğraşırım

2

Anasanat dalım dışındaki sanatsal çalışmaları
incelerken tasarım ögelerinin her birinin nasıl
kullanıldığını incelerim

3

Seçilen bir konuda taslak hazırlamadan önce konuyu
malzeme, boyut, mekan ve tasarım ögelerini göz önüne
alarak sonuca ulaşmaya çalışırım
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4

Bir
konuda
oluşan
imgelerimi
malzemede
görselleştirmeden önce, nasıl bir sonuç vereceğini
tahmin etmeye çalışırım

5

Bir eseri çözümleyebilmek için düşünebildiğim çeşitli
fikirleri, ilişkilendirmeye çalışırım

6

Atölye çalışmalarımın tasarım sürecinde bir
kompozisyon sorunuyla karşılaşırsam çözüm için
tasarım ögelerinin herbirini denemeye çalışırım

7

Bir karma sergide gördüğüm eserle iletişim
kuramadığımda başka bir esere geçmeden önce o eseri
ayrıntılı olarak incelerim

Soru

a b c d e

No
8

Karşılaştığım eserlerde sanat kuramlarının tasarım
ögeleri kapsamında nasıl düzenlendiğini incelerim

9

Duygu ve düşüncelerimi görsel malzemede ifade etmek
için birden fazla seçenek ve çözüm yolu üretebilirim

10

Okuduğum bir şiir veya dinlediğim, bir müziğin duygu
ve düşüncelerimdeki etkisini tasarımlayarak görsel
anlatımla sunabilirim

11

Verilen bir konuda oluşan imgelerimi.herhangi bir
görsel malzemede tasarlayabilirim

12

Tasarım ögelerini her sanat dalındaki çalışma için
tanımlayabilirim

13

Bir sanat eserini incelerken gerekli iletişimi
kuramadığımda neler hissettiğimi anlamak için
duygularımı sorgularım

14

Biçim-içerik bağlamında duygu ve düşüncelerimi
görsel malzemede tasarlayabilirim

15

Tasarım hazırlamak üzere verilen somut örneklerden
çıkarımlar yaparak, soyut ilişkileri düzenleyebilirim

16

Tasarım yaparken dikkatim dağılırsa, tasarımı küçük
bölümlere ayırırım

17

Verilen tasarım konusu çok zor gelirse duygu ve
düşüncelerimi
anlamaya
çalışır,
yeniden
planlayabilirim

18

Verilen bir konu üzerine yoğun duygularla kendimi
patlayacak gibi hissettiğimde duygu ve düşüncelerimi
planlayarak konuyu tasarlayabilirim
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19

Bir tasarım üzerinde onu çözmek için çabaladığım
halde sonuca ulaşamazsam bir türlü esas konuya
giremediğim duygusu yaşarım

20

Farklı sanat dalından bir eserin görsel okumasından
zevk aldığımda duygu ve düşüncelerimi kendi sanat
dalımdaki malzemeyle ifade etmeyi düşünürüm

21

Edinmiş olduğum sanat kavramlarına ilişkin duygu ve
düşüncelerimi sözlü olarak tanımlayabilirim

22

Atölye çalışmalarımda Temel Sanat Eğitimi’ndeki
birikim ve edinimlerimi, uygulamaya çalışırım

23

Tasarım hazırlamak üzere verilen bir konuda
kullandığım çözüm yolları başarısız ise neden başarısız
olduğumu araştırırım

24

Atölye çalışmalarımın herhangi bir aşamasında, bir
tasarım sorunumu çözmeye çalışırken başıma daha
önce gelmiş benzer sorunları düşünürüm

25

Atölye çalışmalarımda bir sorunla karşılaştığımda ilk
yaptığım şey sorunun ne olduğunu öncelikle anlamaya,
tanımlamaya çalışmaktır

26

Tasarım hazırlamak üzere verilen kavramlar arasında
yaratıcı ve anlamlı bir düzenleme yapabilirim

EK-2: GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ
Seçenekler :
a.Hiçbir zaman b.Nadiren

c.Arada sırada

d.Çoğunlukla e.Her zaman

Taslak Soru Sorular
Ölçek

a b c d e

No

sırano

1

6

7

1

2

3

Anasanat dalımdan anlaşılması zor bir sanat
eseriyle karşılaştığımda tasarım ilkelerinin
nasıl düzenlendiğini tanımlayabilmek için
üzerinde uğraşırım
Atölye çalışmalarımın tasarım sürecinde bir
kompozisyon
sorunuyla
karşılaşırsam
çözüm için tasarım öğelerinin her birini
denemeye çalışırım
Bir karma sergide gördüğüm eserle iletişim
kuramadığımda başka bir esere geçmeden
önce o eseri ayrıntılı olarak incelerim
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9

10

11

13

14

15

17

23

24

25

26

Bir sanat eserini incelerken gerekli iletişimi
kuramadığımda neler hissettiğimi anlamak
için duygularımı sorgularım

4

Biçim-içerik bağlamında
düşüncelerimi
görsel
tasarlayabilirim

5

duygu ve
malzemede

Tasarım hazırlamak üzere verilen somut
örneklerden çıkarımlar yaparak, soyut
ilişkileri düzenleyebilirim

6

Verilen tasarım konusu çok zor gelirse
duygu ve düşüncelerimi anlamaya çalışır,
yeniden planlayabilirim

7

Atölye
çalışmalarımda
bir
sorunla
karşılaştığımda ilk yaptığım şey sorunun ne
olduğunu öncelikle anlamaya, tanımlamaya
çalışmaktır

8

Duygu ve düşüncelerimi görsel malzemede
ifade etmek için birden fazla seçenek ve
çözüm yolu üretebilirim

9

10

11

12

13

14

Okuduğum bir şiir veya dinlediğim bir
müziğin duygu ve düşüncelerimdeki etkisini
tasarımlayarak görsel anlatımla sunabilirim
Verilen bir konuda oluşan imgelerimi
herhangi
bir
görsel
malzemede
tasarlayabilirim
Tasarım hazırlamak üzere verilen bir
konuda kullandığım çözüm yolları başarısız
ise neden başarısız olduğumu araştırırım
Tasarım hazırlamak üzere verilen kavramlar
arasında yaratıcı ve anlamlı bir düzenleme
yapabilirim
Atölye çalışmalarımın herhangi bir
aşamasında, bir tasarım sorunumu çözmeye
çalışırken başıma daha önce gelmiş benzer
sorunları düşünürüm
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KEMAN EĞİTİMİNDE ENTONASYON
PROBLEMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Factors Affecting Intonation Problems in Violin Education
Çiğdem Eda ANGI
1. Giriş
1.1.

Müzik- Müzik Eğitimi

Müzik ilk zamanlardan itibaren günümüze kadar varlığını koruyan,
insanların ve toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vb. olgularına
göre şekillenen veya söz konusu olguların değişmesine yardımcı olduğu
düşünülen bir sanat dalıdır. Sabit ve değişken unsurları, disiplini ve
çeşitliliği ile herkes için ortak bir “dil” konumunda olan müziğin, insanlık
tarihinde önemli ve vazgeçilmez bir yere sahip olduğu söylenebilir.
“Müzik dili” çalgısal müziğin, vokal müziğin gölgesinden kurtulma sürecine girmesiyle
birlikte gündeme gelmeye başlamıştır. Yüzlerce ve binlerce yıl geri-arka-planda sözel
dilin önce eşlikçisi, sonra taşıyıcı olan (çalgısal) müzik, vokal-sözel müziğin
gölgesinden kurtulup, sonunda kendisi bir “dil”e dönüşmüştür. (Çalgısal) Müzik, sözelvokal dilli müzikten bir “dil” olarak çıkmıştır. Ve müzikte “dilsizlik”ten
“konuşuyorcasına-söylüyorcasına anlatım ilkesi”ne doğru sağlanan gelişmesiyle
birlikte çalgısal müzik, vokal müziğin yanında ondan ayrı bir estetik konum, değer ve
derece kazanmıştır. Bu gelişimin ve kazanımın bir sonucu olarak müzik artık 18.
yüzyılda “Sesle Konuşma/Söyleme” ve “Ses Dili” olarak nitelendirilip övülmüştür.
Böylece müziğin, kendiliğinden, bir söz veya metinden bağımsız olarak, düzgün
biçimde ve kolaylıkla meramını anlatır, söyleyeceğini söyler, diyeceğini der durumuna
gelmiş olduğu gerçeğine işaret ediyordu (Dahlhaus,1981; akt. Uçan,1997: 127).

Müziğin insan yaşamında bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve
eğitimsel olmak üzere beş ana kümede toplanan işlevleri bulunmaktadır.
İnsan yaşamında önemli ve vazgeçilmez olduğu düşünülen bu işlevler
sayesinde müzik, eski çağlardan itibaren yararlı bir eğitim aracı, etkili bir
eğitim yöntemi ve önemli bir eğitim alanı konumundadır. Bu
düşüncelerden hareketle müzik eğitimi, bireylere kendi yaşantıları yoluyla
amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma, bireylerin müziksel
davranışlarında değişiklikler oluşturma ve bireylerin müziksel
davranışlarını değiştirme, geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Müzik
eğitimi “Genel Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi ve Mesleki Müzik
Eğitimi” olmak üzere üç ana türden oluşmaktadır. Birbirlerinden
ayrılmalarını sağlayacak kesin bir sınır çizgisi bulunmayan bu üç ana
müzik eğitimi türü, sahip oldukları kesişim ve örtüşüm alanları sayesinde
müzik eğitiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Genel


Bu araştırma “Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm
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müzik eğitimi özengen müzik eğitimine, özengen müzik eğitimi de mesleki
müzik eğitimine hazırlayıcı konumundadır; müzik eğitimi türleri birlikte
gelişerek müzik eğitimini bir bütün olarak geliştirmektedir. “Müzik
eğitimi, adeta, genel müzik eğitimiyle zemine oturur, özengen müzik
eğitimiyle doğrulur ayağa kalkar, mesleki müzik eğitimiyle de doruğaderinlere ulaşır” (Uçan, 2005: 33,34,36).
1.2. Çalgı Eğitimi
Müzik eğitiminin çok önemli boyutlarından biri olan çalgı eğitimi ve
çalgı öğretimi etkinlikleri, bireyi bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri
ile bir bütün olarak ele almaktadır. Bireyin müziksel davranışlarına belirli
bir düzen ve disiplin kazandırmayı amaçlayan çalgı öğretimi, bireye çalgısı
hakkında temel bilgileri-becerileri (duruş, tutuş, temiz ses üretimi, çalgının
yapı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma vb.) ve seslendirilen müzik
eserlerinin (etüt, eser vb.) teknik/estetik özelliklerini de öğretme amacını
taşımaktadır (Demirbatır, 1993: 14). Tanrıverdi’ye göre (1997) çalgı
eğitimi alan öğrenciler, hem yeteneklerini geliştirecekler, hem müzik
bilgilerini arttıracaklar hem de müzik beğenilerini daha da üst seviyelere
çıkartmaya çalışacaklardır (akt. Özen, 2004: 60).
Öğrenci, çalgı eğitimi sayesinde kendini daha iyi ifade edebilmekte ve
kişilikli, kendine güvenen bir insan olma yolunda emin adımlarla
ilerleyebilmektedir. Dolayısıyla, bu sayede müzikle de içten bir bağ
kurulmuş olmakta ve çalgısı aracılığıyla ilerideki müziksel yaşantısını
biçimlendirebilmektedir.
Günümüzde çalgı eğitimi güzel sanatlar liseleri müzik bölümünde lise
düzeyinde,
konservatuvarlarda
ortaokul-lise-lisans-lisansüstü
düzeylerinde, üniversitelerin eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi
bölümleri müzik eğitimi anabilim dallarında ve güzel sanatlar
fakültelerinde lisans düzeyinde, dershaneler-özel dersler vb. kurumlarda
her düzeyde ve yüksek lisans-doktora programı açılan üniversitelerde
lisansüstü düzeyinde verilmektedir.
“Mesleki müzik eğitiminin temel kurumlarından biri olan “Güzel
Sanatlar Lisesi”, mesleki müzik eğitiminin en evrensel, en temel
boyutlarından birisidir. Bu kurumlar, müzik alanında verdikleri lise
öğrenimi ile büyük ölçüde müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğrenim
kurumlarına öğrenci kaynağı oluşturmaktadır” (Topalak, 2013:117).
Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi
anabilim dallarında verilen çalgı eğitiminde, öğrenci kaynağının değişmesi
ve iki tip öğrenciyle karşılaşılmaya başlanması, Güzel Sanatlar Liselerinin
varlığı ile gerçekleşmiştir. Belli düzeyde müziksel akademik başarıya
erişmiş olma temeline dayalı olarak yapılan “Giriş-Müzik Yetenek
Sınavı”ndan geçirilerek alınarak eğitim gören öğrenciler, “yetenek,
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öğrenme, çalışma, başarı ve verim” yönünden birbirlerinden farklı
düzeylerde olsalar da “düşük ve zayıf” düzeylerinden çok genellikle “ortaileri ve yüksek” olarak üç farklı düzey göstermektedirler. Güzel sanatlar
liselerinden mezun olan ve “...müzik öğretmenliği programlarına daha
hazır ve daha müzikal alt yapıyla gelen öğrenciler, erken yaşta kazandıkları
becerileriyle çalgılarında daha da ileriye gitme fırsatı yakalamaktadırlar.”
Bu yüzden hem müzik eğitimi anabilim dallarındaki çalgı eğitimine en
baştan başlama gereği genellikle kalmamakta hem de söz konusu
kurumlarda kalite yükselmektedir. Yükselen kalite de “çalgı eğitimi” ve
“orkestra” derslerinin yeniden yapılanma gereği içine girmesine ve
derslerin kapsamlarını değiştirme zorunluluğunun ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır (Albuz, 2001:13- Çilden, 1997:1- Uçan, 2005; akt. Hüseynova,
2014: 395).
Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olanlar, genellikle eğitim
fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dallarına girmeyi hedefledikleri
için lisede verilen çalgı (keman) eğitiminin kalitesinin önemi artmaktadır.
Lise eğitimleri sürecinde doğru ve tutarlı bir keman eğitimi almaları, onları
daha bir üst düzeye çıkartılmasına fırsat sağlayacağından lisede nitelikli
(keman) eğitimcilerin(in) görev alması, öğrencilerin iyi düzeyde
yetişmelerine katkı sağladığı gibi ülkemizdeki çalgı eğitiminin de
yaygınlaşmasına etki edecektir (Uslu, 2012:4). Bu konu hakkında Çilden
(2003: 1) düşüncelerini şu şekilde açıklamaktadır:
Eğitim fakülteleri Müzik eğitimi ABD’larında verilmekte olan çalgı eğitimine
AGSL’de verilmekte olan çalgı eğitimi başlangıç alındığında, bu liselerdeki çalgı
eğitimiyle ilgili sorunları görmezlikten gelmek mümkün değildir. Müzik öğretmeni
yetiştiren kurumlara büyük ölçüde kaynak oluşturan AGSL’in nicelik olarak artması
çok sevindirici olmakla birlikte, nitelik konusuna yeterli özen gösterilmediği sürece,
istenilen düzeyde ve nitelikte “müzik öğretmeni” yetiştirilmesinin mümkün
olamayacağı açıktır.

Topalak’a göre (2013:117) mesleksel müzik yükseköğrenim kurumu
işlevi gören Güzel Sanatlar Liselerinde çalgı eğitimi ve çalgı öğretimi
uygulamalarında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar
“öğretmen- öğrenci- program- kurum koşulları” bazlı olup özveri ve
disiplin gerektiren çalgı öğretim/öğrenme sürecini ve çalgı eğitiminin
işlevlerini olumsuz biçimde etkilemektedir.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda verilen çalgı eğitiminde yaylı
çalgılar eğitimi ve yaylı çalgılar eğitiminin bir boyutu olan “keman
eğitimi”nin önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Çilden
(1994:144), yaylı çalgılar grubu içinde bulunan kemana daha fazla öğrenci
seçildiğini çünkü bu durumun uygulanan müzik eğitimi programlarındaki
orkestra dersi için gereken yaylı çalgı piramidi doğrultusunda ortaya çıkan
bir durum olduğunu ifade etmiştir.
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1.3. Keman Eğitimi
Yaylı çalgılar ailesinin en küçük elemanı olan keman, ses renginin
etkileyiciliği, güzelliği ve anlatım olanakları en yüksek çalgıların başında
gelir. İnsan sesine en yakın rengi keman verir. Ayrıca duygusal anlatım
zenginliğini en etkili biçimde yansıtan keman, hem bir solo çalgı, hem de
senfonik müziğin ayrılmaz bir parçasıdır.
Keman, belki de bütün enstrümanlar arasında iyi çalınması en güç olan
enstrümanlardan biridir. Bu yüzden keman çalacak kişinin çok iyi
seçilmesi gerekmektedir. Akbulut’a (1973:145) göre; keman çalacak
adaylarda şu temel niteliklerin aranması gerekmektedir: Müziksel
Yetenekler (İşitme Yeteneği, Ritim duygusu, Müzikalite, Yaratıcılık),
Fiziksel Nitelikler (Uygun bir Bedensel Yapı- Duyu Organlarında Tam
Duyarlılık, El ve Parmakların Durumu, Refleks, İki Kol Arasında
Koordinasyon), Ruhsal Nitelikler (Zekâ, Dikkat, Hafıza, Kavrama, Sebat
(Sabır), Keman çalmaya gönüllü olma).
Şendurur’a (2001:154) göre, keman eğitiminde daha önceden
planlanmış ve programlanmış belirli hedef davranışların kazanılmasında
etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için, öğrencinin kemanı sevmesi,
öğrenmeye istekli olması, öğrenilecek konulara ilgi duyması, belli bir
öğrenme gücüne sahip olması, öğrenme süreçlerinden bilinçli olarak
geçmesi, belli bir beklenti düzeyinin oluşması, öğretmenin önerilerini
dikkate alması, kendine ve öğretmenine güvenmesi gerekmektedir.
Her çalgı grubunda olduğu gibi, keman eğitimcisinin öğrencisi
üzerindeki etkisi tartışılmayacak derecede önem taşımaktadır. Öğretmenin
konuşması, tavrı ve hareketlerinden çalgısını kullanmasına kadar bütün
davranışları öğrenciyi birebir etkilemektedir. Çalgı öğretmeninin
öğrencisini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemesi hiç zor değildir; bu
nedenle keman eğitimcilerinin her eğitim sürecinde olduğu gibi kontrollü
bir eğitim-öğretim yöntemi uygulamaları önem taşımaktadır
(Büyükaksoy,1997: 65).
Her öğrencinin yetenekleri, ilgileri, öğrenme hızı ve ihtiyaçları
birbirinden farklıdır. Keman eğitimcisi her öğrenciyi farklı değerlendirip,
öğrencinin gelişim durumuna ve farklılıklarına uygun olarak ayrı bir
öğretim yöntemi izlemek durumundadır. Oluşan problemlere anında
müdahale ederek hataların kalıcı bir hal almasını o anda engellemelidir.
Ayrıca her öğrencinin eksikliklerini belirleyerek, o eksikliklerin
giderilmesine yönelik çalışmalar vermeli, hatta onlara hayatları boyunca
her alanda uygulamak üzere; bilinçli ve düzenli çalışma alışkanlığı
kazandırmaya da yardımcı olmalıdır.
“Keman öğretmeninin çalıcılığı, sazındaki ustalığı keman öğretimini
geniş ölçüde etkiler. Belli becerilerin öğretilmesinde vereceği örnekleri
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başarı ile çalabilmesi, yapıtları seslendirirken göstereceği müzik kalitesi ile
yorum gücü dersin verimini arttırdığı gibi, öğrenciyi de olumlu yönde
etkiler. Buna bağımlı olarak öğrencinin teknik, müzik kalite ve yorumu da
gelişir” (Günay- Uçan, 1977:276).
Yoğun bir süreç olan “keman çalma” durumuna teknik açıdan
bakıldığında, en küçük müzikal bölümün çalınması esnasında bile oldukça
fazla sayıda karmaşık tekniklerin hızlı bir şekilde arka arkaya uygulanması
gerektiği görülmektedir (Fischer, 1997; akt. Yıldırım: 2010:142).
Öğrenci, çoğu zaman keman çalarken birçok devinimi birlikte
yürüttüğünden bazen çaldığı etüt/eserde geçen alterasyonları, notaları,
müzikal ifadeleri göremeyebilir. Bu yüzden öğretmen her zaman tetikte
olmalı, öğrencinin yaptığı hataları anında fark etmeli, uyararak kalıcı bir
hale gelmesini engellemeli aynı zamanda çalışılan etüt/esere ve alanına da
hâkim olmalıdır. Keman öğretmeni öğrencilerine aşırı kırıcı eleştiriler
yapmamalı, öğrenciyi aşırı rahatlığa sürükleyici övgüler de
söylememelidir. Bir etüt/eserin nasıl çalışılması, parçada hangi pasajlara
dikkat edilmesi ve hangi eksikliklerinin üzerinde durması gerektiği
öğretmen tarafından öğrenciye anlatmalı, çalışma yöntemleri de
kavratmalıdır.
Öğrencilerin karşılaştığı teknik ve müzikal sorunların çözümü,
öğrencinin sahip olduğu değişkenleri göz önünde bulundurup esnek bir
çalgı öğretim programı uygulayan, öğrenciye bilinçli ve sistematik bir
biçimde çalışma alışkanlığını kazandıran, çalgı ve öğretmenlik alanında
yetkin, bilgili, üretken, disiplinli bir keman öğretmeni sayesinde olacaktır.
1.4. Entonasyon
Araştırmanın konusu her ne kadar müzik terimi olarak kullanılan
entonasyon kavramı olsa da konuşma eğitiminde de entonasyon kavramı
karşımıza çıkmaktadır. Konuşma eğitiminde entonasyon; bir söz
cümlesinin söylenişinde yapılan tonlama, ses dalgalanmalarına verilen
addır. Anlatılmak istenen duygu ve düşüncelerin anlaşılmasına ve bazen
cümlenin anlamını belirleyen entonasyon, konuşmacının aksanına, vokal
özelliklerine ve duygusal ifadelerine göre değişiklik göstermektedir.
Çevik’e göre (1997:132-135) ses üretiminde entonasyonu etkileyen
bazı faktörler şunlardır: Zihinsel duyma yetersizliği, Teknik yetersizlikler,
Fizyolojik etmenler, Dinamikler, Zihinsel uyarı eksikliği, Güven duygusu
yokluğu, Akustiğin tını üzerindeki etkileri, Atmosfer koşullarının ve
havalandırmanın sesler üzerindeki etkileri.
Ses eğitiminde entonasyon problemlerine yol açan bu faktörler çalgı
eğitimi için de geçerlidir. “Entonasyon” kavramının, ses ve çalgı
eğitiminde belki de en çok dikkat edilmesi, önem verilmesi ve üzerinde
hassasiyetle durulması gereken konulardan bir tanesi olduğu söylenebilir.
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Bir eserin seslendirilmesinde ses yüksekliklerinin tam bir kesinlik ve
doğrulukla verilmesi olarak açıklanabilen entonasyon “doğru, temiz ses”
anlamına gelmektedir (Say, 2005:260). Bir çalıcı veya şarkıcının istenen
notanın frekanslarını, titreşimlerini kesin bir doğrulukla sese dönüştürmesi
olarak da tanımlanabilen entonasyon, özellikle perdesiz çalgı olmalarından
dolayı yaylı çalgılar ailesi için son derece önem taşır.
Entonasyon kavramı, her ses sistemi üzerinde ayrı ayrı ele alınıp
irdelenmedikçe, yanlış yargılara varılabilir. Farklı sistemlerin her birinin
entonasyon kavramı, kendi içerisinde anlamlı, tutarlı ve geçerlidir.
Modern çağda entonasyon tartışması, eşit yapı sistem tartışması ile
başlar. Eşit yapı (tampere sistem), gam içerisindeki her aralığın eşit
derecede akortlanması ilkesine dayanır. Eşit yapı akorduna sahip bir tuşlu
çalgı, bestecinin her türlü modülasyonu içeren parçalar yazmasına imkân
sağlar. Ayrıca çokseslilikte, armonisel ve kontrpuantal tınıların
mükemmeliyeti açısından da hala bu sistem kaçınılmaz görünmektedir.
İşte bu tür avantajlarından dolayı eşit yapı sistemi, özellikle batı kökenli
perdeli çalgılar için; hala en evrensel akortlama sistemidir. J.S.Bach eşit
yapı sisteminin üstünlüklerini tam anlamıyla kullanan ilk müzisyen ve
bestecidir (http://www.soundpostline.com/archive/fall2002/page10.htm).
Bu nedenle, evrensel müzik olarak kabul edilen polifonik müziğin esas
başlangıcını da Bach’ın düzenlenmiş klavye için yazmış olduğu eserlerle
başlatmak doğru olur. Zira o döneme kadar batı da kilise modları yaygın
olarak kullanılmakta idi ve bu modlar da komalı sesleri içermekteydi.
Klasik ve romantik çağların en görkemli tuşlu çalgı sonatları ve o
dönemden bu yana yazılan repertuarların büyük kısmı, eşit yapı sistemi
olmasaydı belkide var olamayacaktı. Modern çağda eşit yapı sistemi,
ayrıca durumun genel yapısı hakkında kesin bilgi gerektirmeyen bir
biçimde birçok perdesiz çalgıların akordu için de temel oluşturur. Modern
orkestralar belirgin bir biçimde eşit yapı akort sistemini uygularlar.
Tampere ses sistemi çokseslilik tekniklerinin uygulanması ile transpoze
imkânları açısından çok yüksek imkân sağlamaktadır. Polifonik (çoksesli)
müziğin kompozisyonunda kullanılan en geçerli ses sistemi, hala yine
tampere ses sistemidir. Bu sisteme alternatif olarak başka ses sistemleri
sunulsa da transpoze ve çokseslilik açısından dezavantajları olması
bakımından, şu anda geçerli olmaktan uzak görünmektedir. Bir başka
deyişte çağımızda Tonal-Atonal müziğin dayandığı ses sistemi, tampere
ses sistemidir denebilir.
Tamperaman sistemleri, organ, klavsen, klavikord vb. gibi
enstrümanların entonasyonlarını, tatmin edici değişmez (sabit) aralıklarla
oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlanan sistemlerdir. Fakat şarkıcılar
ve yaylı ve nefesli enstrüman çalan çalıcılar için böylesi bir kısıtlama
yoktur; onların uygulaması için “tamperaman”, fazla sabit bir kavramdır.
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İşin gerçeği tuşlu olmayan çalgılar, tampere sisteme uygun bile değillerdir.
Sabit bir ayarlama yapılmayan çalgıların entonasyonları, teknik
durumlardan, kişiye göre değişen öznel algılara veya kavramalara, hatta
dinamiklerin değişmelerine göre etkilenmektedir. Bir kemancı boş tel
üzerinde forte çalarken, piano çalmasına göre yaklaşık 5 cent yukarıda
çalmaktadır (Bu, araştırmacı ve bir Barok kemancısının elektronik tuner
kullanarak yaptıkları bir testin sonucudur) (Haynes, 1991:357,358,363).
Doğal tam beşliler yoluyla elde edilen seslerin melodik yapıda büyük
avantaj sağladığı Pisagor sistemi, eski zamanlarda olduğu kadar
günümüzde de büyük önem taşımaktadır. Arnold Small ve Paul Greene vb.
araştırmacıların çalışmaları, kemancıların Pisagor entonasyonunu
kullandıklarını göstermektedir (Can, 2001: 146). Ancak bir kemancı sabit
perdeli bir çalgıyla birlikte çalarken, mecburen kendini diğer çalgıya göre
ayarlama gereği duymaktadır.
P. Greene tarafından altı profesyonel kemancı ile yapılan bir deneyde,
altı kemancının da yalnız çalarken kullandıkları aralıkların tampere
aralıklardan hayli derecede saptığı belirlenmiştir. İlginç olan, bu
sapmaların büyüklüğünün kemancıdan kemancıya bir miktar değişmesine
karşın, yönlerinin ise hep aynı olmasıdır. Sapmaların ortalaması alınarak
bulunan değerler ise kemancıların kullandığı ortalama dizinin, genellikle
eşit aralıklı diziye temel olduğu varsayılan ve doğal dizi olarak adlandırılan
diziden çok, Pisagor dizisi denilen 12 numaralı diziye yakın olduğudur. Bu
durum, belki de gerçek doğal dizinin 12 numaralı dizi olduğunu gösteren
bir kanıttır (Zeren,1998, 94).
Tuşe üzerinde görsel ve devinimsel işaret bulunmayan yaylı çalgılarda,
doğru bir entonasyonla çalabilmek için parmaklar tele neredeyse hatasız
basmalıdır; çalıcı el ve kol pozisyonunda bir milimetre ve daha az miktarda
hata yapmalıdır (Chen 2006; akt. Topoğlu, 2010:49).
Göbelez’e (1996: 98) göre; varsayımsal olarak kemanda 1.konumda
aralarında yarım ses bulunan komşu iki notanın ilki doğru seslendirilmiş
olsa dahi, ikinci notayı doğru olarak seslendirmek fiziksel anlamda
imkânsızdır. Çünkü aralarında yarım ses (60 titreşim) fark olan bu iki sesin
tuşe üzerindeki uzaklığı 2 mm olmasına karşın, 60 titreşim bu 2 mm’ye;
böylece 1 titreşim de 1/30 mm.’ye dağılmaktadır. Yaklaşık 10 mm
genişliğinde olan bir parmak ucunun, doğru noktaya 1/30 mm’ den daha
küçük bir hata ile basması olanaksızdır. Ancak icracı, bu devinimleri öyle
hızlı yapar ki dinleyicinin fark edemeyeceği bir şekilde entonasyonu
kendince ayarlayıp, mükemmele ulaştırır.
Tampere edilmiş bir sistem olarak hazır bulunan ve her basılan tuşla aynı
frekansta ses veren piyanoda olduğunun tersine, tampere edilmemiş ve perdesi
bir yapıya sahip olan yaylı çalgılarda öğrencinin, çalgı çalmak için gerekli olan
fiziki yapıya ve yeteneğe sahip olsa dahi, sesleri doğru çalamaması olasıdır
(Çilden, 2001:56).

115

2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, keman eğitiminde entonasyon problemlerine
etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki
sorulara da yanıt aranmaktadır:
1- Sol elde (tuşe eli) entonasyon problemlerine etki eden faktörler
nelerdir?
2- Sağ elde (yay eli) entonasyon problemlerine etki eden faktörler
nelerdir?
3. Yöntem
Betimsel olan araştırmada genel tarama modellerinden tekil tarama
modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi
koşulları içinde ve var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.”….“Genel
tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren
hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan
alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinden yapılan tarama
düzenlemeleridir….. Değişkenlerin, tek tek, tür ya da miktar olarak
oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma modellerine tekil
tarama modelleri denir (Karasar, 2006: 77-79).
Araştırmaya ait bilgiler literatür taraması yoluyla elde edilmiştir.
Araştırmada entonasyon kavramından kasıt “Tampere ses sistemi”dir.
Dolayısıyla, konuya ilişkin kaynak taraması bu çerçevede ele alınıp
değerlendirilmiştir. Aynı zamanda araştırmada sağ el yay teknikleri
kapsam dışı tutulmuştur.
4. Bulgular
Solo, düo, trio, kuartet ve hatta senfonik orkestralar da bile, diğer
çalgılara oranla yaylılar; işitsel duyarlılığa en üst derecede önem vermek
durumundadırlar. Bireyin “müziksel işitme” yetisi, entonasyon problemi
yaşamasına veya yaşamamasına dair ilk ve en önemli faktördür. Yaylı çalgı
çalan
bireyin/bireylerin,
özellikle
perdesiz
bir
çalgı
çalmasından/çalmalarından dolayı müziksel işitme eğitimine ağırlık
vermesi/vermeleri önkoşuldur.
“Müzik yeteneği belirli alt yeteneklerden ya da yetenek kümelerinden
oluşur. Bunların en önemlilerinden biri, kuşkusuz, müziksel işitme
yeteneğidir. Müziksel işitme yeteneği, müzik yeteneğinin temelini ve
belkemiğini oluşturur” (Uçan, 1997).
Bireyin fiziksel bir sıkıntısı olmadığı takdirde müziksel işitme algı
düzeyi ile entonasyon kavramı arasında doğru bir orantı bulunmaktadır.
Bireylerin doğuştan getirdikleri yetenekler ve sonradan aldıkları müzik
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eğitimleri ile farklı iki tür işitsel tanımlama bulunmaktadır. Yatay bir
işitme türü olarak tanımlanabilen Bağımlı (Relative) İşitme Yeteneği’nde
daha önceden bilinen bir ses (Örn: La) karşılaştırma yaparak diğer sesi
bulmak için kullanılır. Dikey bir işitme türü olarak tanımlanabilen Mutlak
(Absolute) İşitme Yeteneği’nde ise sesi bulmak için daha önceden bilinen
bir ses ihtiyaç duyulmaz, karşılaştırılmaz. Bir perdenin, zihnin onu
algılaması ve diğer perdelerden ayırıp, o perdenin akılda kalıcı olması için
kazandığı niteliğe “perde rengi” denilmesi tanımından hareketle kısaca
bağıl işitme, farklı tonlar arasındaki ilişkileri bulma yeteneği, mutlak
işitme ise bu tonların her birinin perde rengini anlama yeteneğidir (Sevgi:
1996:9).
Özçelik, Kazkayası, Çivitçi’ye göre (1998:75), mutlak işitme yeteneği
yüksek bireylerin yetişmeleri, yetiştirilmeleri aldıkları eğitimle kolay ve
çabuk olurken; bu yeteneğe sahip olamayan bireylerin de iyi bir eğitim ve
sistemli çalışmalar ile bağıl işitme yeteneklerini arttırarak başarıya
ulaşmaları söz konusudur. Yani her iki tür işitmenin geliştirilmesi de
eğitim ile mümkün olmaktadır.
Bilimin, temel unsurlarından olan disiplin ve sabırlı olma anlayışı
kuşkusuz müzik eğitimi alanı içinde geçerlidir. Bu alanda sağlıklı ve
bilinçli çalışma anlayışının yanı sıra yeteneğin de başarıya ulaşmadaki rolü
göz ardı edilemez. Müzik alanında yetenek veya çalışmanın başarıya
ulaşmadaki katkıları konusunda üç farklı temel görüş vardır:
-

Başarıya ulaşmada yeteneğin çalışmadan daha belirleyici unsur
olduğunu savunan görüş

-

Çalışmanın başarıya etkisini, kişinin
yeteneklerle sınırlı olduğunu savunan görüş

-

Başarının sadece çalışmaya bağlı olduğunu, yeteneğin kendi başına
hiçbir anlam taşımadığını savunan görüş (Özgür, 1997:16,17).

doğuştan

getirdiği

Bu üç görüş de üzerinde kesin bir yargıya ulaşılamamış varsayımlar
üzerine kurulmuştur. Hemen hiç birinin mutlak bir geçerliliğinden
bahsetmek mümkün değildir. Zira her bir görüş için detaylı ve uzun süreli
bilimsel araştırmalar yapmak gereklidir.
Mutlak işitmenin, doğuştan geldiği ve çocuklukta kendini gösteren bir
yetenek olduğu kabul edilse de bu yeteneğin kalıtsal olduğu kadar çevresel
etmenlere bağlı olduğu konusundaki görüş de ağırlık kazanmaktadır.
Çalgılarında özel yeteneğe sahip bir grup solist arasında yapılan bir
araştırmada, gruptaki % 87’lik bir kesimimin birinci derece yakınlarının
veya geçmişteki büyüklerinin mutlak işitme yeteneğine sahip olduğu
saptanmıştır. Sergeant’ın yaptığı bir araştırma ise mutlak işitme yeteneği
ile bilinçli bir müzik eğitimine başlama yaşı arasında ilişki olduğunu
göstermektedir. Müzik eğitimine başlama yaşı büyüdükçe söz konusu
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yeteneğin görülme oranının düştüğü açıkça görülmüştür. Bu araştırmalar
mutlak işitme yeteneğinin tamamiyle doğuştan getirilen bir özellik
olmadığını da göstermektedir (Göğüş,1995: 22).
Keman eğitiminde oluşabilecek entonasyon problemlerinin nedenleri
sadece “müziksel işitmedeki yetersizlikler” ve “sol el ve sağ el
tekniklerinin
kullanımına
ilişkin
yetersizlikler”
olarak
değerlendirilmemelidir. Bu nedenle söz konusu problemin nedenlerine
ilişkin direkt veya dolaylı, az ya da çok bağlantılı faktörlerin açıklanmasına
gerek görülmüştür.
Keman çalarken öğrencinin fiziksel ve ruhsal olarak “rahat
olma”ması, entonasyon problemlerine etki eden faktörlerden olabilir.
Öğrenci, keman çalarken aynı anda birçok bilişsel, duyuşsal ve devinişsel
davranışlar örüntüsünü iç içe sergilediğinden, dikkat seviyesini en üst
düzeyde tutmaya çalışmalıdır. Bu yüzden özellikle fiziksel açıdan
sağlanacak rahatlık, sağ ve sol elde oluşabilecek kasılmaları ve
gerginlikleri en aza indirgeyecek, bu faktöre bağlı ortaya çıkması olası
entonasyon problemlerinin oluşmasına da engel olacaktır.
Bir kemancının çıkarttığı sesin kalitesi sahip olunan “çalgının boyut”u
ve “çalgının kalite”sine bağlıdır. Keman boyutunun öğrenciye göre uygun
olmaması veya çalgının ve arşenin kalitesinin çok düşük veya hasarlı
olması da çıkan sesleri etkileyerek entonasyon problemlerine yol açabilir.
Çalınan eserde yapılmak istenen teknik ve müzikal davranışlara
enstrümanın da karşılık vermesi, keman çalma seviyesi ve yetkinleşme
arttıkça daha iyi bir çalgıya geçilmesi gerekmektedir. Klotman’a göre
(2000:45) yaylı çalgılar diğer çalgılara nazaran daha geniş ölçüde beden
hareketi ve psiko-motor davranışlar gerektirdiğinden gelişim süreci göz
önünde tutularak öğrencinin fiziksel gelişimine uygun olan yapı ve
ölçüdeki bir enstrüman seçilmelidir.
Entonasyon problemlerinin yaşanmaması için çalgının doğru
“akort”lanması keman eğitiminde en önemli bir konulardan bir tanesidir.
Çalışma sırasında tonda olup olunmadığı veya entonasyonda bir yanlışlık
yapılıp yapılmadığının anlaşılması için boş tellerle karşılaştırma gereği
duyulabilir. Eğer tonda çalınıyorsa devam edilmeli, tonda çalınmıyorsa
yanlış seslerin zihne yerleşmesini engellemek için düzeltme yoluna
gidilmelidir. Otokontrol yöntemiyle zaman zaman tonalitenin boş tellerle
mukayese edilmesi, hem kulak eğitimi, hem de icranın doğruluğu
açısından önem taşımaktadır. Düzgün akordu yapılmayan bir çalgıda
seslerin yanlış olması kaçınılmaz olacaktır.
Öğrencinin “bilinçli çalışma alışkanlığı”nı kazanmaması (veya
öğrenciye kazandırılmaması) ya da ne kadar bilinçli çalışırsa çalışsın
“yanlış repertuar seçimi” gibi konular da entonasyon problemlerinin
oluşmasına etki etmektedir. Seçilecek etüt ve eserler öğrencinin seviyesine
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uygun olmalı, eğitimci etüt ve eserlere hazırlayıcı, öğrenciyi geliştirmeye
yönelik dizi çalışmaları ve alıştırmalar vermeli; aynı zamanda öğrenciye
bilinçli çalışma alışkanlığını kazandırmalıdır. Yanlış, bilinçsiz ve yetersiz
yapılan bir çalışma, kulağın yanlış seslerin duyumuna ve parmakların
yanlış yerlere basmasına alıştıracaktır. Şendurur’a göre (2001:163)
çalışma mekânlarının varlığı ve imkânları, öğrencinin motivasyonun
olması ve çalışmaya ruhsal, zihinsel, fiziksel olarak hazır olması, bir
öğrencinin etkili bir çalışma sürecinde sahip olması gereken hazır
bulunuşluk durumlarıdır.
Öğrencinin “teori bilgisi”, dinlemeyi, entonasyonu, ezberlemeyi,
cümleleri v.b. konuları direkt olarak etkilemektedir. Teori bilgisi,
öğrenciye yardımcı olan geri planda kalmış adeta sessiz bir partnerdir.
Teori bilgisi ve müziksel işitme gücü koordineli çalışarak öğrencinin
gelişimine dayanak oluşturmaktadır. Teori bilgisi entonasyonu da
etkilemektedir çünkü teoriyi bilen öğrenci her yönüyle çaldığı eserin
özelliklerini bilir. Ritimler, akorlar, modülasyonlar, tekrarlamalar,
aralıklar, form, dinamikler, cümleler hepsi teorinin elementleri ve
parçalarıdır (http://www.cellohandbook.com). Teori bilgisinin desteğiyle
etüt veya eserin ezbere çalınması müziksel işitme yeteneğinin gelişmesine
de yardımcı olmaktadır. Bu sayede müzik hafızası, dikkat, ton duygusu,
çalgı tekniği ve müzik yeteneği gelişmekte; bunların doğal sonucu olarak
öğrencinin müzik anlayışında da zamanla olumlu gelişmeler
sağlanabilmektedir (Günay-Uçan, 1974: 36).
Öğrencinin “kültürel farklılıklar”ı entonasyon problemleri
yaşamasına etki edebilir. Farklı kültürel çevrelerde yetişen veya yaşayan
öğrencilerin doğal olarak içinde yaşadıkları ortama göre farklı ses
sistemlerine ilişkin müzik türlerinden etkilenmesi olağandır. Çünkü
bireyler, öncelikle içinde yaşadıkları toplumun müziğini duyar, bilir ve
yaşarlar. Söz konusu müzik türleriyle iç içe yetişen öğrencilerin kulak
zevklerinin de bu şekilde gelişmesi aynı biçimde normaldir. Bu nedenle
farklı ses sistemindeki müzik türleriyle ilgilenen bireyler, ilk etapta başka
bir ses sistemine ilişkin müziği anlamakta zorluk çekebilmekte, eski
alışkanlıklarını bırakamayabilmekte ve bu yüzden de entonasyon
problemlerinden etkilenebilmektedirler. Ancak bu problem, çok yönlü
çağdaş müzik-kulak eğitimi ile büyük olasılıkla üstesinden gelinebilecek
bir durum olarak görülmeli ve bu konuda öğretmenler tarafından
ümitsizliğe kapılmadan öğrencilere çıkış yolu ve alternatifler sunulmalıdır.
Ancak, bu çalışmaların tümünün tampere ses sistemine dayalı olarak
yürütülmesi gereğinin altı da bir kez daha çizilmelidir.
Öğrencinin kültürel olduğu kadar entonasyon problemleri yaşamasına
sebep olabilen diğer bir faktör, “bireysel farklılıklar”dır. “Her öğrencinin
keman çalmadaki yetenekleri farklı olabileceği gibi, keman çalışmadaki
sabır ve istekleri, keman öğrenmedeki amaçlan, geleceğe dönük idealleri
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de farklıdır” (Akıncı,1998:4). Bir öğrenci için bir yay tekniği, bir etüt,
Mozart sonat çalışmak, yüksek not almak önemli, ilgi çekici ve güdüleyici
olurken diğeri için bunların hiçbir önemli olmayabilir. Bu yüzden
öğretmen öğrencilerin bireysel farklılıklarını tüm yönleriyle tanıyarak,
öğrenme konularını seçmeli ve öğrencinin özelliklerine göre değişen
yöntem ve teknikler uygulamalıdır (Şendurur, 2001:148).
4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Keman eğitiminde sol el, kemanın tutulması, ses üretimi,
parmaklandırma (duate), vibrato, pozisyon değiştirme, çift ses ve akor
çalımı, süslemeler (çarpma, mordan, grupetto, tril), pizzicato (sol el),
glisando, flajöle, acelite gibi hareketlerden sorumludur (Büyükaksoy:
1997). Sol elin sorumlu olduğu hareket ve (temel) tekniklerin doğru
öğretilmemesi, doğru öğrenilmemesi, doğru çalışılmaması ve doğru
uygulanmaması entonasyon problemlerin yaşanmasına yol açabilmektedir.
Kemanı “tutuş” konusu keman eğitiminin en temel ve en önemli
konularından bir tanesidir. Sol kol ayarının tellere göre doğru ayarlanması,
sol el bileğinin ve sol elin doğal durumda olması ve sol elin parmaklarının
tuşeye dik basması ve tuşeye hâkim olması konuları üzerinde sabır ve
hassasiyetle durulması gerekmektedir.
Sol el parmakları yapılarına ve güçlerine göre ayrı özellikler
gösterdiğinden parmaklar tuşeye yakın tutulmalıdır. Günay ve Uçan’a göre
(1974: 54) icra esnasında ilgili parmak, kalktıktan sonra ya da görevi
olmadığında, telin üzerinden ve tuşeden aşırı uzaklıkta olmamalıdır.
Parmak, görevini yapacağı telin üstünde, tele dönük bir biçimde
beklemelidir. Tutulan parmakların, tele hafifçe değmesi hem çalmakta olan
parmağın güçlü olmasına hem sırası geldiğinde hazır beklemekte
olduğundan güç kaybını önlemesine hem de daha temiz bir icraya olanak
sağlamaktadır.
Farklı bir ton farklılığı yaratmak istenmiyorsa parmaklar tele etli
uçlarıyla yumuşak olarak basmalıdır. Bu durumun gerçekleşmesi için sol
kol ayarının farklı tellere göre farklı ayarlanması gerekmektedir çünkü
tellere göre doğru ayarlanan bir sol kol beraberinde doğal duran bir sol el
ve etli uçlarıyla dik basmaya hazır parmakları getirecektir. Şendurur’a göre
(1995:10) dirsekteki sertlik ve parmaklar tarafından yapılan baskı
entonasyon problemleriyle ilgisi olan özelliklerdir. Dirsek ve parmaklar,
tel değiştirdikçe, telin konumuna göre yer değiştirmelidir. Parmaklar “sol”
telindeyken dirsek dışarıda, “mi” telindeyken içeride olmalıdır. Dirsekteki
bu hareketler parmakların tuşeye yaklaşması, dik basması ve tel üzerindeki
hâkimiyeti arttırması açısından son derece önem taşımaktadır.
Parmaklar tarafından yapılan baskı, hızlı çalma anındaki gerekli olan
esnekliğin kaybedilmesine neden olacağı gibi başparmağa da büyük bir
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gerginlik iletmektedir. Bunun sonucunda ise başparmak alttan basınç
uygulayarak, elin keman sapını sıkmasına neden olmakta ve bu davranışlar
toplamı da icracıyı istenmeyen sonuçlara götürmektedir. Eldeki bu
yumuşaklığı sağlamak, başparmağa yaptırılacak ileri geri hareketlerle
mümkün olacaktır.
Doğru bir sol el ve parmak konumunun birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü parmak düşmelerinde de korunması ve bu doğal konumun
sürdürülmesi sağlanmalı; parmaklar arasındaki uzaklığın ne kadar olduğu
açıklanmalı, parmak kaydırarak doğru perdeyi bulma (glisando)
alışkanlığına izin verilmemeli ve seslerin doğru olup olmadığını kişinin
kendisinin hissetmesinin gerektiği izah edilmelidir.
Entonasyon problemlerini etkileyen etkenlerden bir tanesi de çalınacak
seslerin tuşe üzerinde nereye basılacağının zihinde canlandırılmamasıdır.
Bu yüzden Çilden parmaklara perde görevi yaptırarak öğrencilere sesleri
parmak uzaklıklarıyla algılayabilmesi öğretilmeli, parmakların tuşe
üzerinde kalması sağlanmalıdır görüşündedir (Çilden, 2001:56).
Entonasyon problemleri yaşanmasına etki eden hususlardan bir diğeri,
dördüncü parmak basımının tam uygulanamamasıdır. Öğrencilerin kimi
zaman dik ve tam yerinde basmakta sorun yaşadıkları ve kendilerince
parmak basmak yerine boş tel kullanma çözümüne vardıkları “dördüncü
parmak basımı” konusu, doğru uygulatılan/uygulanan bir sol tekniği ve
öğrencilerin fiziksel farklılıklarına göre yapılacak yerinde bilgilendirmeler
ile kolayca çözülebilmektedir.
Başlangıç metotlarında genellikle iki tam, bir yarım, bir tam (la, si, do#,
re, mi) kalıbı bulunmaktadır. Günay ve Uçan’ a göre doğal durum olarak
isimlendirilen iki tam, iki yarım (la, si, do#, re, mib) kalıbında, dördüncü
parmak, üçüncü parmağın yanında bir süre güçlendirilmeli ve sonra yarım
ses daha açılarak birinci pozisyon için parmakların yerini alması
sağlanmalıdır (Özen, 1996: 11).
Keman öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin doğru bir entonasyon ile
çalabilmeleri ve sol el parmaklarının doğru yerleri bulabilmeleri için bazı
ilginç öneriler yapılmıştır. Küçük bir yapıştırıcı bandın, keman sapı
üzerinde ilgili seslerin denk geldiği yerlere yapıştırılması ve parmak
yerlerinin, tuşede tebeşir veya boya ile belirlenmesi bu duruma örnek
olarak gösterilebilir (Lamb; akt.Akıncı, 1998: 371).
Bir kesim, bu tür ilginç görüşlerin kemana yeni başlayan öğrencilerin
çabuk ilerleyebilmeleri için yararlı olduğu savunurken, diğer bir kesim ise
bu yardımların kullanılması durumunda öğrencinin bu alışkanlıklara
bağımlı kalacağı, doğru notayı bulmak için kulağın dışında hiçbir
yardımcının kullanılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Merdinli
(1998:63) sol el tutuşunda işaret parmağının alt ekleminin (3.boğum) tuşe
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kenarına hafifçe değmesi, öğrencilerin başlangıç aşamalarında entonasyon
problemi yaşamamaları adına dayanak oluşturduğu görüşündedir.
Bazı pasajları olduğundan daha kolay ve rahat çalmak için yapılan
“parmaklandırma (duate)”, sesleri olduğundan yoğun, dolu duyurup en
iyi sesi elde etmek ve tını özelliğini ortaya çıkarıp en iyi ifadeyi ortaya
koymak amaçları için doğru olarak kullanılmalıdır. Ancak yanlış ve eksik
duate kullanımı entonasyon problemlerine sebep olabilir.
Öğrenciler ve hatta keman eğitimi veren öğretim elemanları kemanda
parmaklandırma işlemlerini ya kendi deneyimleri doğrultusunda ya da keman
eğitmenlerinden
usta-çırak
ilişkisi
şeklinde
öğrendikleri
kadarıyla
gerçekleştirmektedirler. Bu durum; keman eğitimi alan öğrencilerde sol el
tekniğinin yeterli derecede gelişememesinden, acelite sorunlarına; eserlerin
yorumlanmasındaki eksikliklerden sol elde ortaya çıkan kas incinmeleri gibi
rahatsızlıklara kadar geniş bir yelpazede bazı sorunlar dizisi ile karşı karşıya
kalınmasını kaçınılmaz kılar (Nalbantoğlu,2002: 5).

Doğru, mantıklı parmaklandırma ilkesinin keman öğrencilerine daha
başlangıç evresinde önemini vurgulamak, ileri dönemlerde öğrencinin bu
konu ile ilgili fikir sahibi olmasına ve bazı yerlerde karşılaştığı problemleri
kendi
başına
çözmesine
yardımcı
olur
(http://www.users.globalnet.co.uk/~leonid/yampolsky_fingering.htm).
Doğru
entonasyon, akılcı bir parmaklandırma kullanımı sayesinde gelişebilir. Bu
durum, tuşede çeşitli hareket ve pozisyonları kullanan ve parmaklandırma
üzerine değişik fikirler ortaya atan kemancılara göre değişiklik
göstermektedir.
Seslerin yalınlığını ortadan kaldırıp sese yeni ve değişik bir hayat veren
ve estetik bir müzikal ifade için gerekli olan “vibrato” yanlış yapıldığı
takdirde entonasyon problemlerine sebep olmaktadır. “Bir sol el
fonksiyonu olan vibrato, icra yeteneğine öncülük eden bir faktör olarak
entonasyondan sonra ikinci derecede önemlidir. Vibrato, tel üzerinde
parmağın ileri ve geri salınım hareketi olarak tanımlanabilir. Vibrato sesi
değiştirmez, aksine ona bir güzellik katar” (Lamb,1990; akt.Çelenk,
2011:50). Vibrato, bir keman icracısının çalgısını etkili olarak
kullanmasının en büyük göstergelerinden biridir. Fakat vibrato, hiçbir
zaman entonasyon hatalarını kapatacak bir yardımcı olarak görülmemeli;
önce temiz ses üretimi esas alınmalıdır.
Sol elin yaptığı devinimlerden olan “vibrato” kavramı, Latince kökenli
bir kelime olup ‘titreşim’ anlamına gelmektedir. Yayın tele sürttürülmesi
ve telin titreşmesi sonucu ortaya çıkan sesi daha da güzelleştirmek için; sol
elin yardımıyla yeniden bir titreşim oluşturulmaktadır. Bu titreşimin
sonucu sesin, çıplaklığı, yalınlığı, düzlüğü giderilmekte, ses daha anlamlı
ve seçkin bir hal almaktadır (Günay-Uçan, 1974: 24). Vibrato, birçok
öğrencinin kendi kendine öğrendiği bir devinimdir ve öğretmenini her
alanda kendisine örnek alan öğrenci, bu konuda da onu gözlemleyerek
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genellikle öğretmeninin yaptığı şekilde vibrato yapmaktadır. Bu devinimi
kendi başlarına yapamayan öğrenciler, öğretmenlerinin önderliğinde yaylı
veya yaysız çalışmalar yapmalıdırlar.
“Müzikte stil, bestecilerin, yorumcuların, dönemlerin (rönesans, barok,
klasik, romantik, çağdaş vb.), akımların (anlatımcılık, izlenimcilik vb.),
müzik formlarının (şarkı, sonat, senfoni, süit, senfonik şiir, Türk Müziği
formları vb.) ve müzik türlerinin anlatım açısından kendine özgü yönlerini
ve ayırt edici özelliklerini ifade eder. Müzikte stiller arasındaki en keskin
farklılıklar, dönemler arasındaki ve türler arasındaki stil farklılıklarıdır”
(Uyan, 2013: 58). Vibratonun nota üzerinde belirlenmiş bir gösterimi
yoktur; seçimi eserin dönemine veya anlatım özelliklerine, kemancının
beceri ve hislerine göre değişiklik göstermektedir.
Sol elin keman tuşesi üzerindeki yerinin değişimine verilen ad olan
“pozisyon geçişleri”, keman eğitiminde entonasyon problemlerine neden
olabilecek bir diğer faktördür. Eğer sol el ve parmaklar varacağı notayı
bilemez ve tam olarak nereye gideceğini kestiremezse entonasyon
problemlerinin gerçekleşmesi kaçınılmaz olacaktır.
Keman sanatçılarından Suna Kan, pozisyon geçişlerinde gidilecek sesin
parmakla aranmaması gerektiğini belirtmiştir. Bunun için de pozisyon
değiştirmeyi kademe kademe yapmadan, sesi duymadan da parmağın
doğru yerde ve doğru seste olması gerektiğini yani pozisyon geçişlerinin
öncelikle beynimize yerleşmesi gerektiği görüşündedir (Alan, 2014: 13).
Pozisyon değişimlerinde dikkat edilmesi gereken tek husus sol el değildir.
Bu değişimdeki oluşabilecek sorunlar sağ el ile de ilgilidir. Pozisyon
değiştirme esnasında yay yavaşlatılmalı ve basıncı azaltılmalıdır.
Böylelikle parmak değişimi esnasında oluşan glisandolu sesin duyumu da
büyük ölçüde en aza indirilebilir (Büyükaksoy, 1997:13).
Yampolsk’ye (1955) göre pozisyon olarak adlandırılan şey, sol el ile
başparmağın keman sapı ile tuşeye göre konumudur. Dolayısıyla pozisyon
değişimi elin ilk beş pozisyonda değişmesi ile olur. Çünkü daha ince ses
perdesinde pozisyon değişmesi esasen elin- kısmen parmakların-az oranda
kolun konumunun değişmesini gerektirir (Memedaliyev, 2003:70). Günay
ve Uçan’a göre (1977:174-178) beş ve beşinci konumdan sonraki
konumlarda sol el bileği diğer konumlara göre tuşeye dik basacak şekilde
hafifçe kıvrılmalıdır. Elin bu kıvrıklığı, bu konumlardan doğru ses elde
etme açısından önemlidir; çünkü beş ve beşinci konumdan sonraki
konumlarda telin ses elde etmeye katılan uzunluğu kısaldığı için parmaklar
tele daha güçlü olarak düşürülmelidir.
Entonasyon problemlerine neden olabilecek diğer bir konu ise “çift
ses” çalımıdır. Hem sağ hem de sol ilgilendiren çift ses çalımı keman
eğitiminin en önemli ve en güçlük çekilen konularından bir tanesidir.
Üzerinde hassasiyetle durulmadığı ve özenle çalıştırılmadığı veya
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çalışılmadığı takdirde her iki eli de kapsayan nedenlerle oluşacak
entonasyon problemleri yaşanmasına sebep olabilecektir.
Keman sanatçısı Atilla Aldemir çift ses çalışmanın elin yuvarlak ve
kemana dönük olmasını, parmakların havaya kalkmasını önlemesine neden
olduğunu ve bu durumun da hız ve doğru entonasyon sağladığı
görüşündedir. Keman eğitimcileri Şeyda Çilden, Muhammedjan Turdiyev
ve keman sanatçısı Tayfun Bozok çift ses çalarken sağ elde hareketleri yarı
yarıya azaltmak ve hız kazanmak için, dört düzlem yerine sol-re, re-la, lami olmak üzere üç düzlem kullanılması gerektiğini görüşündedirler
(Özer,2006: 86,89- Renda, 2016: 68,91).
Kemanda ses çıkarmak için sol elin görevi olduğu kadar sağ elin de
görevi bulunmaktadır. Doğal olarak sol ve sağ elin eşgüdümüyle çalınan
kemanda yaşanılan problemler tek bir sebebe indirgenemez.
4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Keman eğitimi, sadece sol eldeki seslerin temizlik ve doğruluyla
gerçekleştirilemeyeceğinden, sesin üretiminde “yay kontrolü” nün yani sağ
elin öneminin de çok büyük olduğu söylenebilir. Gerekli yay teknik ve
becerilerine sahip olmayan bir birey, sol elindeki parmakları istediği kadar
doğru sese düşürsün, istenilen kalitede bir ses bütünlüğüne
ulaşamayacaktır. Bu nedenle entonasyon problemlerinin nedenleri iki el
(tuşe eli ve yay eli) üzerinden değerlendirilmeli, sol el entonasyonunu
duyuracak olan “Arşe Entonasyonu” kesinlikle hafife alınmamalıdır.
Keman eğitiminde sağ el, yay tutuşu, ses üretimi, tel değiştirme, yay
değiştirme, yayın sürüşünün hızı, tellere uygulanan basınç, yayın teldeki
sürüş noktası, sağ eli ilgilendiren teknikler (legato, detaşe, martele,
spiccato, staccato, sautille, ricochet, fouette, colle) ve yay değişimi vb.
hareket ve tekniklerden sorumludur (Büyükaksoy, 1997). Sağ elin sorumlu
olduğu hareket ve (temel) tekniklerin doğru öğretilmesi, doğru
öğrenilmesi, doğru çalışılması ve doğru uygulanması entonasyon
hatalarının minimum düzeye inmesini sağlayabilir.
Başlangıç keman öğretiminde yayın doğru “tutuş”u çok önemli
konulardan bir tanesidir. Çünkü başlangıçta düzeltilmeyen yanlışlıklar,
ileri seviyelerde kalıcı hale gelmekte, etüt veya eserlerde istenilen
davranışlar yapılamamakta, bu nedenle öğrencinin müzikalitesi
etkilenmekte ve eğitimcinin bilgilendirmeleri doğrultusunda arşe tutma
tekniğini değiştirmek isteyen öğrenci kas gelişimi tamamlandığı için
zorluklar yaşayabilmektedir. Fakat düzeltilmesi imkânsız olmayan arşe
tutma tekniğinin değişimi için öğrenci, zaman ve yer sınırlaması olmadan
arşe, kalem veya parmağı üzerinde kaslarını yeni tutuşa alıştıracak kadar
çalışmalar yapmaya devam etmelidir.
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Arşe, elin doğal konumu içinde, bütün parmaklarla rahat ama iyi
kavranarak tutulmalı, kol, el ve parmaklardaki yumuşaklık ve esneklik
bozulmamalıdır. Parmakların birbirine çok yaklaşması kontrol kaybına,
açık tutulması ise el sertliğine neden olmaktadır. Arşenin esnekliği, kılların
gerginliğine bağlıdır; bu yüzden gerginlik arttıkça esneklik azalır. Arşeyi
tutuş, kılların gerginliğinin yanı sıra kıl sayısı, tele değen kıl oranı, yayı
değiştirme, tel değiştirme de çıkarılan ses kalitesini etkilemektedir.
Galamian sağ el tekniği ile ilgili incelemelerinde birbirleriyle bağlantılı
olan, herhangi birindeki değişikliğin diğerlerini etkilediği ve bu yüzden en
az bir diğerinde yeni ayarlamalar yapılması gereken üç etken üzerinde
durmuştur. Bu etkenler hız, baskı ve yayın tel üzerindeki sürüş noktası
(tınlama noktası)’dır. Bu üç etken yanlış kullanıldığında entonasyon
problemlerine sebep olmaktadırlar (Öztürk, 2012: 84,89).
Arşe, yapısı gereği dipte ağır, uçta ise hafiftir. Uca doğru gidildikçe
azalan ses, dibe doğru gidildiğinde artar. Ses gürlüğünün azalıp çoğalması
artan veya azalan “hız”a bağlıdır. Basıncın sabit kaldığı ve arşenin tel
üzerinde bulunduğu yer değişmediği sürece, hız arttırılırsa ses artacak, hız
azaltılırsa ses azalacaktır. Arşenin hızı Öztürk’e göre (2012:84) yayın
hızını belirleyen esas etkenin belirli ritmik kuruluşlar için yayın ne kadar
bir kısmının ne kadar zaman içinde kullanılması gerekmesi durumundan
kaynaklı yayın teller üzerindeki hızının ayarlanmasına “yayın
bölümlenmesi” denmektedir.
Kötü arşe tutuşuyla bağlantılı olarak “yay basıncı” tam olarak kontrol
edilemezse, seslerde tizleşmeler veya pesleşmeler yaşanmasına neden
olabilir. Tizleşen veya pesleşen sesler de entonasyon problemlerine
doğrudan etki yapmaktadır (Tamer, 2002: 9). Arşenin ağırlığı uç kısmında
azalmakta, topuk kısmında ise artmaktadır. Bu yüzden basınç, uca
giderken arttırılmalı, topuğa doğru azaltılmalıdır. Arşenin tel üzerinde
yaptığı basınç, kol, el ve parmak hareketleri veya bunların tümünden
oluşmaktadır. “Yay basıncı ne telin titreşimlerini engelleyecek kadar
kuvvetli, ne de güç eksikliği nedeniyle, titreşimlerde anlık duraksamalara
yol açacak kadar zayıf olmalıdır” (Berkley, 1943; Tarkum, 2006:128).
Hız veya baskıdaki değişimlerle birlikte “yayın teldeki sürüş noktası
(tınlama noktası)”nın yerinin değiştiği gibi, hız ve baskı dışındaki
etkenlerle de bu noktanın yeri değişebilmektedir. Bu etkenler “telin
uzunluğu, kalınlığı ve gerilimi (gerginliği)”dir. “Tınlama noktası ince
tellerde, kalın tellerdekine göre köprüye daha yakındır ve aynı zamanda
yüksek pozisyonlarda da düşük pozisyonlardakine göre köprüye daha
yakındır. Bu demektir ki her tel değişiminde ve sol elin her pozisyon
geçişinde yayın hız ve baskısı sabit tutulsa bile, tınlama noktasının yeri
hafif bir şekilde değişmelidir” (Öztürk, 2012:89).
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5. Sonuç ve Tartışma
Entonasyon terimi, müzikal anlamda genel olarak “temiz ve doğru ses
üretimi” biçiminde algılanmakta ve ifade edilmektedir. Tanımından da
anlaşılacağı üzere, doğru ve kaliteli bir müzik icrası gerçekleştirebilmenin
ön koşulu entonasyon kavramına hâkimiyetten geçmektedir. Perdeli
çalgılara nazaran keman gibi sabit perdeli olmayan çalgılarda bu husus
daha da önem ve anlam kazanmaktadır.
Keman eğitiminde entonasyon problemlerine neden olan faktörlerin en
başında -ilk sırasında- kişinin müziksel işitme yetisi gelmektedir. Her
çalışmasında işitsel anlamda kendisine eleştirel gözle bakan bir çalıcı,
entonasyon problemleri yaşamamak için önemli bir adımı da beraberinde
atmış olur. Çünkü icra edilen bir notanın dinlenmemesi, yapılacak
muhtemel olan entonasyon problemlerine zemin hazırlar. Kişi kendisinde
var olan işitme yeteneğini geliştirmeli; özellikle ders dışı çalışmalarında
“kendi kendinin öğretmeni olmalı”dır.
Elbette ki kemandaki entonasyon problemlerinin nedeni sadece kişinin
müziksel işitme yetisindeki yetersizlikler değildir. Keman eğitiminde
entonasyon kavramını dolaylı ve doğrudan, az veya çok etkileyen bir çok
faktör bulunmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre üç ana başlık altında
toplanan faktörler şu şekilde sıralanmıştır:
Genel Konular: Rahat olma, Çalgının boyutu, Çalgının kalitesi, Akort,
Çalışma alışkanlığı, Repertuar seçimi, Teori bilgisi, Kültürel farklılıklar,
Bireysel farklılıklar,
Sol El (tuşe eli): Tutuş (sol kol ayarı, parmakların basış noktası ve
tuşeye hâkimiyeti, dördüncü parmak basımı), Parmaklandırma (duate),
Vibrato, Pozisyon geçişleri, Çift ses çalımı,
Sağ El (yay eli): Yay tutuşu, Hız, Baskı, Tınlama noktası.
Keman eğitiminde yaşanan bir eksikliğin, bir diğerine olumsuz etki
edeceği düşüncesinden hareketle, entonasyon problemlerine yol açan
hiçbir faktör önemli veya önemsiz olarak ayırılmamalı, bu şekilde
değerlendirilmemelidir. Nasıl ki bir puzzle’ı tamamlamak için küçük
parçaların birbirleri ile doğru birleştirilmesi gerekiyorsa, entonasyon
kavramı için de etki eden faktörlerin doğru bir zamanda ve doğru bir
şekilde birleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde parçalar veya
faktörler bir bütünün oluşmasına yardımcı olabilirler.
Daha başka bir anlatımla, belirlenen veya belirlenecek faktörler, ortak
bir amaca (entonasyon) ulaşabilmek adına bir “bütün” olarak “genel” bir
çerçevede düşünülmelidir.
Fakat bireyler birbirlerinden farklı, kalıcı veya değişken fiziksel,
zihinsel ve ruhsal özelliklere sahiptirler. Bu yüzden entonasyon
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problemlerine etki eden faktörler, bir kalıba girmemekte ve kişiden kişiye
(hatta kişinin kendisine) göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle
“sorun yaşanan faktör”ler iyi belirlenerek, tek tek ele alınmalı ve üzerinde
özenle çalışılmalıdır. Bir bütünün oluşması amacıyla eksik olan puzzle
parçasını bulmak için nasıl sabırla emek veriliyorsa, entonasyonda bir
problem yaşanmaması amacıyla sorun yaşanan faktörlerin de çözümü için
sabırla emek verilmelidir.
Daha başka bir anlatımla, belirlenen veya belirlenecek faktörlerde,
ortak bir amaca (entonasyon) ulaşabilmek adına “parçadan bütüne”,
“özelden genele” doğru bir çalışma planı uygulanmalıdır.
Bilgi ve becerilerimiz genişleyip büyüdükçe oluşan tekniğimizi, etüt ve yapıtlarda
geçerli bir anahtar gibi kullanmak gerekmektedir. Bir başka değişle, kemanı öyle bir
öğrenmeliyiz ki, elde ettiğimiz teknik her yapıtı çözmemize hizmet etsin. Bir de bunun
zıddı var. Önümüze çıkan her yapıtı çok emek ve zaman kaybederek tek tek öğrenmek.
Her birini sanki kemana yeni başlamışız gibi çalışmak. Buna yapıt çalmayı öğrenmek
te diyebiliriz. Bu hiçbir zaman geçerli değildir. Geçerli olan, en kısa yoldan en doğru
tekniği elde etmek ve bununla kendi başımıza, karşımıza çıkan bütün sorunları
çözümleyebilmektir. İşte bunun için öğrenilen teknikleri bütünleştirmek ve her koşulda
uygulayabilmek için gerekli becerileri de elde etmek zorundayız (Uçan-Günay, 1974).

Çalgı eğitiminde öğretmen faktörünün göz ardı edilmesi asla
düşünülemez. Öğrencisine her alanda örnek teşkil eden öğretmen; bilinçli,
sabırlı ve hoşgörüyle öğrencisine yaklaşmalı, ne çok sert ne de çok gevşek
davranmalı, kısaca “tatlı–sert” olmalıdır. Ancak, ne var ki burada
öğretmenin öncelikle çalgısına tam olarak hâkim olması ön koşulu da
unutulmamalı ve öğretmen, öğrencisine çalgısı ile en güzel örnekleri
verebilmelidir.
Sorun yaşanan faktörler eğitimci tarafından iyi belirlenmeli, belirlenen
sorunların iyileştirilmesi için sabırla özel bir çaba harcanarak öğrenilmesi
sağlanmalı, aynı zamanda sahip olunan kazanımların sürekliliği açısından
gerekli ve geliştirici çalışmalar iki elde de koordineli olarak yürütülmelidir.
İyi bir icracı olabilmek için, entonasyon hâkimiyetinin sadece tek
başına yeterli olmayıp sonorite ve müzikalite olgularının da kaliteli bir icra
için mutlaka gerekli olduğu bilinmelidir.
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TÜRKİYE'DE GİTAR ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ
TEZLERİN İNCELENMESİ
Ümit Kubilay CAN-Behzat Cem Günenç
GİRİŞ
Klasik gitar, dünyada 17. yüzyıl sonlarına doğru başlayıp, özellikle 20.
yüzyılda hızla artan bir ivmeyle, müzik dünyasının en popüler çalgıları
arasında yerini almıştır. Günümüzde popülerliği artarak devam etmektedir.
Klasik gitarın bu popülerliğinin başlıca ya da en önemli nedeni gitarın çok
çeşitli müzik türlerinde (pop, caz, klasik müzik, folklorik müzik vb.)
kullanılabilmesidir. (Yöndem,1998). Gitarın 17. yüzyıldan çok daha
öncelere uzanan bir geçmişi vardır. Araştırmalardan elde edilen belgeler
bunu kanıtlamaktadır. “Hitit Gitarı, gitar tipi enstrümanlar arasında en eski
olarak bilinenidir. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
sergilenen yaklaşık olarak 3300 yıl (M.Ö.1400) öncesine ait gitar çalan
insan figürlü oymalı kaya, Alacahöyük civarındaki kazılarda ortaya
çıkarılmıştır. Bu tarihi esere dikkat edildiğinde, gitarın sapında perdeler
olduğu fark edilebilir. Aynı dönemlerde uzun saplı Lut'ların Mısır'da da
kullanıldığına ilişkin tarihi bilgiler bulunmaktadır. Bu durumun o çağlarda
Hitit’liler ile Mısır'lılar arasındaki yakın ilişkilerden kaynaklanabileceği
belirtilmektedir” (Kanneci,1988). Gitar, bugün kullandığımız halini alana
kadar (değişik isimler ve boyutlarla) çeşitli aşamalardan geçmiştir. Her
alanda olduğu gibi bilim ve teknolojinin gelişmesi gitarı da etkilemiş ve
bugün kullanılan modern gitara aşama aşama ulaşılmıştır. 16.yy.'da
kullanılan Vihuela'dan bugünün gitarına kadar olan gitar ailesi, gelişim
evrelerine göre şekil, teknik ve dağar açısından elde bulunan notalar göz
önünde bulundurularak üç evrede incelenebilir. Rönesans dönemde
Vihuela, Barok 2 dönemde Lavta ve Luth, günümüze kadar olan dönemde
ise Gitar'dır (Yöndem,1992). Yapısındaki en önemli değişiklik, 19.
yüzyılda çalgının alt yanına yerleştirilen tahta dayanak kuvvetlendirilerek
titreşimin tüm gövdeden geçerek artmasının sağlanması olmuştur”.
(Çelebioğlu 1986). “Gitar, yapısal olarak 18. yüzyılın sonlarına kadar pek
çok aşamadan geçmiş ve bu dönemde altıncı telin eklenmesiyle
günümüzde kullanılan şeklinin ilk örnekleri oluşmuştur.
Türkiye'de klasik anlamda gitar eğitimi veren ilk kişi ise Andrea
Paleologo'dur. Andrea Paleologo'nun yetiştirdiği ilk kuşakta Reşit Ertüzün,
Ertuğrul Şatıroğlu, Ziya Aydıntan ve Can Aybars gibi isimlere
rastlanmaktadır. İkinci kuşakta ise (yaklaşık 1950 – 1960) Mutlu Torun,
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Raffi Arslanyan, Misak Torosyan, Savaş Çekirge, Samih Rıfat, Harun
Batırbaygil; Ersin Ünlüsoy, Payanot Deveci gibi isimler bulunmaktadır.
Bu gitaristler Türkiye'de gitar konserleri vermiş, çalgının tanıtılmasına
önayak olmuş kişilerdir” (Elmas,1986).
Yükseköğretim kurumlarında ise gitarla ilk uğraşılar Ahmet
Kanneci'nin çabalarıyla olmuştur. O.D.T.Ü.'de müzik kulübü bünyesinde
düzenlediği gitar kurslarına üniversite öğrencilerinin katılımı
üniversitelerde bu işin ilk adımlarını oluşturmuştur. Kanneci yazdığı gitar
metodu ile de bu alana katkısını sürdürmüştür. “1977 yılında Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda, gitar sanat dalı açılmıştır.
Profesyonel gitarist yetiştirmek amacıyla Türkiye gitar tarihinde bir
konservatuarda ilk kez bir gitar sanat dalı açılmıştır. Burada gitar dersleri
vermek üzere, İtalyan gitarist Carlo Domeniconi tayin edilmiştir. Carlo
Domeniconi, iki yıl ders verdikten sonra tekrar yurt dışına dönmüş ve
yerine günümüzde halen bu kurumda ders vermeye devam eden Ertan
Birol atanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı ilk
mezununu 1984 yılında vermiştir. İlk mezun olan gitarist besteci Erdem
Sökmen, mezuniyetini takip eden yıl, 1985 yılında, ilk kez İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Gitar Sanat Dalı’nı açmıştır.
Böylelikle halen bu konservatuvardaki görevini sürdüren sanatçı,
ülkemizde gitar eğitimi görüp profesyonel olarak yetişen ilk gitaristtir”
(Kanneci,2001). Bugün ülkemizde gitar eğitimi hem mesleki müzik
eğitimi veren kurumlarda (Konservatuvarlar, Eğitim Fakülteleri Müzik
Eğitimi Ana Bilim Dalları, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri) hem de
özengen müzik eğitimi (özel dershaneler ve özel dersler) bünyesinde
yoğun bir şekilde sürmektedir. Ayrıca gitar ilk ve orta dereceli okullardaki
müzik eğitimi derslerinde öğretmenlerin sıkça kullandığı bir çalgı
olmuştur. Çünkü gitar, solo çalgı özelliğinin yanında çok iyi bir eşlik
çalgısıdır ve kolay taşınabilir. “Müzik eğitimi bölümündeki dallardan biri
olan çalgı eğitimi Anabilim/Anasanat dalı, müzik öğretmeni yetiştirmede
çok önemli bir işleve sahiptir. Çalgı eğitiminden yoksun ve çalgı çalmayı
bilmeyen bir müzik öğretmeni düşünülemeyeceği gibi “çalgı eğitiminden
yoksun bir genel müzik eğitimi de eksik ve yetersiz kalır.” (Uçan,1989).
Mesleki müzik eğitimi alanında, 1982-1983 yıllarında çıkarılan
yasalarla üniversitelerin bir nitelik kazanılması ve hızla geliştirilmesi
yönünde yeni ve geniş olanaklar doğmuştur. Eğitim fakülteleri müzik
eğitimi bölümleri, müzik eğitimciliği alanında; rektörlüğe ya da güzel
sanatlar fakültelerine bağlı devlet konservatuarları bestecilik,
seslendiricilik ve çalgı yapımcılık / onarımcılık alanlarında; güzel sanatlar
fakülteleri müzik bölümleri, müzik araştırmacılığı alanında “lisans”,
“yüksek lisans”, “doktora” ya da “sanatta yeterlik” düzeylerinde akademik
eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesinde çok önemli ve
kapsamlı görevler yüklenmişlerdir (Uçan,1989)
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Bu bakımdan günümüze kadar geçen süreç içerisinde, mesleki müzik
eğitimi alanı ile ilgili kurumlarımız büyük yol katetmiş, mevcut kurumlar
akademik gelişimlerini sürdürürken birçok yeni kurum da
akademik/kültürel yaşantımızdaki yerini almıştır. Bu alan ile ilgili
kurumların üniversiteler yapı içerisindeki yerini alması, lisansüstü
programların açılmasına olanak sağlamış, böylece akademik kadroların
yetiştirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde
birçok üniversitede müzik eğitimi alanıyla ilgili lisansüstü program
açıldığı ve bu alandaki lisansüstü programlara ait araştırmaların oldukça
geniş boyutlara ulaştığı gözlenmektedir. Bibliyografya çalışmaları ile
yapılan bu araştırmaların tasnif edilmesi, konu alanlarının ve
dağılımlarının belirlenmesi, ayrı bir araştırma konusunu oluşturmakla
birlikte, gelecekte yapılabilecek başkaca araştırmalara ışık tutması
bakımından büyük önem taşımaktadır. (Demirbatır,2001)
Gitar alanında yapılmış bibliyografya çalışmalarını incelediğimiz de
Safa Yeprem’e (2007) ait “Türkiye’de gitar müziği çalışmaları” ve Güray
Alyörük (2016) ait “Türkiye’de gitar alanında yapılan lisansüstü tezler”
başlıklı çalışmalar göze çarpmaktadır.
Problem
Türkiye de gitar alanında gerçekleştirilen lisansüstü tezler son yıllarda
hızla arttığı görülmektedir. Lisansüstü tezler Yükseköğretim Kurumuna
bağlı tez merkezinde yazarın iznine bağlı olarak yayınlanmaktadır. Tez
merkezinde yayınlanan tezlere ulaşılması zor olmasa da gitar alanındaki
araştırmaların ne düzeyde olduğu konusu ve bu yöndeki içerik analizi bu
araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu problem durumu çalışmada
ki derlenmiş bilgilere ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.
Amaç
“Bu çalışmanın amacı Türkiye de gitar alanında yapılmış lisansüstü tez
çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda
aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.
1. Türkiye de hazırlanmış lisansüstü Gitar tezlerinin, onar yıllık üç
döneme göre tez türleri açısından sayısal dağılımı nasıldır?
2. Türkiye de hazırlanmış tezlerin üniversitelere ve tez türlerine göre
dağılımları nasıldır?
3. Gitar Tezlerinin başlık ve içeriklerine göre ilişkilendirildiği konu
alanları ve bu konuların tez türlerine göre sayısal dağılımı nasıldır?
4.

Gitar Tezlerinin,

a.

Eser İncelemelere ve Karşılaştırma,

b.

Eğitim Bilimleri Kapsamlı,
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c.

Müzik Türleri Konu,

d.

Program İnceleme, Değerlendirme ve Model Önerisi,

e.

Gitarda Dönem ve Ekoller,

f.

Gitar Metotları Konu,

g.

Beste, Düzenleme ve Uyarlama,

h.

Gitar Teknikleri,

i.

Okul müziğinde kullanımı,

j.

Türk Gitar Besteci ve Yorumcuları,

k.

Müzik Teorisi Konu,

l.

Erken Yaş Gitar Eğitimi,

m. Diğer,
n. Müzisyen Sağlığı Konu Alanına
Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?

Göre,

Tez

Türü

ve

Önemi
Bu çalışma Türkiye’de gitar alanında gerçekleştirilen lisansüstü tezleri
bir arada toplanmasını sağlamakla beraber bu alanda yapılan çalışmaların
güncel durumunun ne olduğu konusunu ortaya koyması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Tezlerin konu ve içeriklerine göre dağılımına
yönelik incelenmesi ve üniversitelere göre tasnif edilmesi neticesinde
araştırmacıların güncel durumu izleyebilmeleri açısından bu çalışma önem
taşımaktadır. Ayrıca gitar alanında akademik çalışma yapmak isteyen
öğrencilere mevcut çalışmaları hızlı ve detaylı taratabilecekleri bir kaynak
niteliği taşıyacaktır.
Sınırlılık
Bu araştırma 1986 yılından 2019 yılı
gerçekleştirilmiş lisansüstü tezleri kapsamaktadır.

nisan

ayına

kadar

Tezlerin taranmasında “gitar” ve “gitar eğitimi” anahtar kelimeleri
kullanılmıştır.
Mesleki Müzik eğitimi veren kurumların dışındaki bölüm ve
enstitülerde gerçekleştirilen tezler çalışmaya dahil edilmemiştir.
Sayıltılar
Araştırmada tez bankası aracılığıyla gitar alanında yapılan tüm
lisansüstü tezlere ulaşıldığı varsayılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırma, var olan bir durumu belirleme ya da betimlemeyi
amaçladığından dolayı bir tarama modeli araştırma niteliği taşımaktadır.
Bu doğrultuda veriler ulusal tez merkezi veri tabanı taranarak elde
edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin doğrultusunda tezlerin içerdiği
konu alanları, üniversitelere göre dağılımları ve güncel sayının tespiti ve
bu verilere yönelik analizler yapılmıştır.
Çok sayıda elamandan oluşan, bir evrende, evren hakkında genel bir
yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek
ya da örneklem üzerinde yapılan bir modeldir (Karasar, 2006).
Araştırmanın örneklemini Türkiye’de 1986-2019 nisan ayına kadar ve
ulusal tez merkezinden “gitar” ve “gitar eğitimi” anahtar kelimeleri
taranarak elde edilen lisans üstü gitar tezleri oluşturmaktadır.
Araştırmacı tarafından bilimsel çalışmalar kapsamına giren alanlar
önceden belirlenmiş olup verilerin analizi bakımından çalışmaların nasıl
dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırma veri toplamak için
belirlenen alanalar araştırmacının olanakları içinde tamamı taranmaya
çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında örnekleme seçilen gitar
alanında gerçekleştirilen tezlere ulaşılmıştır. Elde edilen tezler önceden
belirlenen alt başlıklar çerçevesinde analiz edilmiş ve kategoriler
oluşturularak sınıflandırma ve sayısal dağılım yapılmıştır.
BULGULAR
1. Türkiye de hazırlanmış lisansüstü Gitar tezlerinin, onar yıllık üç
döneme göre tez türleri açısından sayısal dağılımı nasıldır?
Tablo 1: Türkiye de hazırlanmış lisansüstü Gitar tezlerinin türleri
bakımından ortalama onar yılı kapsayan üç döneme ait sayısal
dağılımı
Onar
yıllık
dönemler

Yüksek
Lisans

Doktora

Sanatta
Yeterlilik

Toplam

1986-1999

9

3

-

12

2000-2009

43

7

2

52

2010-2019

66

14

14

94

Toplam

118

22

16

158

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, 1986-1999 yılları arasında toplam
11, 2000-2009 yılları arasında hazırlanan 51 akademik çalışma ve 20102019 yılları arasında 94 akademik çalışma hazırlandığı görülmektedir.
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2. Türkiye de hazırlanmış tezlerin üniversitelere ve tez türlerine
göre dağılımları nasıldır?
Tablo 2: Lisansüstü Tez Türlerinin Üniversitelere Göre sayısal
Dağılımları
Üniversite
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yüksek
Lisans
6

Doktora
4

Sanatta
Yeterlilik
-

Toplam
10

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2

-

-

2

Anadolu Üniversitesi

1

-

1

2

Atatürk Üniversitesi

4

-

-

4

Bahçeşehir Üniversitesi

1

-

-

1

Başkent Üniversitesi

1

-

-

1

Cumhuriyet Üniversitesi

1

-

-

1

Dokuz Eylül Üniversitesi

2

-

-

2

Gazi Üniversitesi

14

8

-

22

Hacettepe Üniversitesi

7

-

3

10

Haliç Üniversitesi

1

-

1

2

İnönü Üniversitesi

2

1

-

3

İstanbul Teknik Üniversitesi

4

2

-

6

İstanbul Üniversitesi

13

-

3

16

Kafkas Üniversitesi

1

-

-

1

Kocaeli Üniversitesi

4

-

-

4

Marmara Üniversitesi

12

7

-

19

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2

-

-

2

Mersin Üniversitesi

2

-

-

2

Mimar
Sinan
Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi

17

1

8

26

2

-

-

2

Niğde Üniversitesi

1

-

-

1
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi

-

1

-

1

Selçuk Üniversitesi

2

-

-

2

Trakya Üniversitesi

3

-

-

3

Uludağ Üniversitesi

1

-

-

2

Yaşar Üniversitesi

7

-

-

7

Yıldız Teknik Üniversitesi

3

-

-

3

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1

-

-

1

Gitar alanındaki tezlerin üniversiteye göre dağılımına bakıldığında en
fazla sayıda lisansüstü çalışmanın Mimar Sinan Üniversitesi (26) olduğu
ardından Gazi Üniversitesi (22) ve Marmara Üniversitesi ’inde (19)
gerçekleştirdikleri görülmektedir Tezlerin tez türlerine göre dağılıma
bakıldığında, Yüksek Lisans tez üreten üniversiteler arasında en fazla
sayıda Mimar Sinan Üniversitesi (17) olduğu ardından Gazi (14) ve
Marmara Üniversitesi (12) olduğu, Doktora tezi üreten üniversiteler
arasında en fazla sayıda Gazi Üniversitesi (8) ve ardından Marmara
Üniversitesi (7), Sanatta Yeterlilik tezi üreten üniversiteler arasında ise en
fazla sayıda Mimar Sinan Üniversitesi (8) olduğu görülmektedir.
3. Gitar Tezlerinin başlık ve içeriklerine göre ilişkilendirildiği
konu alanları ve bu konuların tez türlerine göre sayısal dağılımı
nasıldır?
Tablo 3: Lisansüstü Gitar Tezlerinin içeriklerine göre belirlenen
Konuların Türlere Göre Sayısal Dağılımları
Konu Alanları

Yüksek
Lisans

Doktora

Sanatta
Yeterlilik

Toplam

Eser İnceleme, Karşılaştırma
ve Analizi

32

1

9

42

Eğitim Bilimleri Kapsamlı

14

12

-

26

Müzik Türleri

16

4

-

20

10

1

-

11

Dönem ve Ekoller

7

1

1

9

Metot
İnceleme
Karşılaştırma ve Analizi

7

1

-

8

Program
Değerlendirme
Önerisi

İnceleme,
ve Model
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Beste,
Düzenleme
Uyarlama

ve

4

1

3

8

Gitar Teknikleri

4

1

2

7

Okul Müziğinde Kullanımı

7

-

-

7

Türk Gitar Besteci
Yorumcuları Kapsamlı

5

1

-

6

Müzik Teorisi

2

1

1

4

Erken Yaş Gitar Eğitimi

4

-

-

4

Diğer (teknoloji kullanımı,
gitar yapımı ve festivaller)
alanlar

4

-

-

4

Müzisyen Sağlığı

2

-

-

2

ve

Gitar tezlerin başlıkları ve içeriklerine bakıldığında tezlerin “Eser
İncelemesi, Karşılaştırma ve Analizi”, “Eğitim Bilimleri Kapsamlı”,
“Müzik Türleri”, “Program İnceleme, Değerlendirme ve Model Önerisi”,
“Dönem ve Ekoller”, “Metot İnceleme Karşılaştırma ve Analizi”, “Beste,
Düzenleme ve Uyarlama”, “Gitar Teknikleri”,
“Okul Müziğinde
Kullanımı”, “Türk Gitar Besteci ve Yorumcuları Kapsamlı”, “Müzik
Teorisi”, “Erken Yaş Gitar Eğitimi”, “Diğer” ve “Müzisyen Sağlığı” gibi
ortak konu alanları ile ilişkilendikleri görülmektedir. Konu alanlarına göre
sayısal dağılıma bakıldığında, çalışmaların en yoğun olduğu konu alanının
Eser İnceleme ve Analiz içerikli (42) olduğu, çalışmaların en az olduğu
konu alanının ise Müzisyen Sağlığı (2) olduğu görülmektedir. Konu
alanlarının türlere göre sayısal dağılıma bakıldığında, Yüksek Lisans (32)
ve Sanatta Yeterlilik (9) tezlerinin yoğun olarak Eser İnceleme ve Analiz
içerikli konularda olduğu, Doktora çalışmalarının (12) ise Eğitim Bilimleri
Kapsam ve ilişkili konularda ağırlık kazandığı görülmektedir.
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4. Gitar Tezlerinin,
a. Eser İncelemelere ve Karşılaştırma Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 4: Eser İncelemelere ve Karşılaştırma Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve
Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal Dağılımı
TEZ TÜRÜ

YILI

Bülent Ergüden

1995

Heitor Villa-Lobos’un 12 gitar etüdünün incelenmesi

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Fen Enst.

Eylem Arıca

2001

Chaconne formu ve J.S. Bach’ın Re-minör Partita’sından
Chaconne

Sanatta Y.

Hacettepe Ün. Sos. Bil. Enst.

Fuat Ozan Sezener

2006

Leo Brouwer’in besteciliği ve III. Gitar konçertosu

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Ruşen
Özkanoğlu

2006

Heitor Villa-Lobos gitar Konçertosu’nun analizi

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Alkan Akıncı

2008

Leo Brouwer’ın bestecilik dili ve dönemleri Tres
Apuntes, Canticum, El Decameron Negro eserlerinin
dönemsel ve biçimsel analizleri

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

İlter Cebeci

2008

Joaquin Rodrigo ‘Concierto de Aranjuez’ eserinin
analizi

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Tuğçe Hatipoğlu

2009

Heitor Villa-Lobos gitar konçertosu

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Utku

TEZ ADI

ÜNİVERSİTE

YAZAR ADI
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Seydi Sinan Erşahin

2009

William Walton’un ‘Five Bagatelles’ eseriyle çağdaş
gitar müziğine yaklaşımı

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Fazıl Cem Küçümen

2009

Joaquin Rodrigo ‘Fantasia Para un Gentilhombre’ ve
kaynağı olan Gaspar Sanz’ın altı gitar eserinin
karşılaştırılması

Yüksek L.

Hacettepe Ün. Sos. Bil. Enst.

Yusuf Emrah Uzunca

2009

Heitor Villa – Lobos’un prelüdlerinin analizi bağlamında
bu prelüdlerin seslendirilmesine yönelik önerilen öğretim
materyalleri

Yüksek L.

Abant İzzet Baysal Ün. Sos. Bil.
Enst.

Onur Yılmaz

2010

Malcolm Arnold’un 141lamenko141ği ve op. 67 gitar
koncertosu

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

2010

Folia teması üzerine gitar için yazılmış çeşitlemelerin
dönemler ve performans teknikleri bağlamında
karşılaştırmalı incelenmesi

Yüksek L.

Yıldız Teknik Ün. Sos. Bil.
Enst.

Ebru Altıntaş

2010

Mario
Castelnuovo-Tedesco(1895-1968)
Konçertosu No:1 Re Majör

Gitar

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Metin Yerkan

2010

Mario
Castelnuovo-Tedesco’nun
Konçertosu’nun Analizi

Gitar

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Hande Cangökçe

2010

Bekir
Küçükay’ın
motif
örneklerinin
egzersizleştirilmesi eser ve egzersizlerin teknik analizi
pratik stratejileri

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Ozan Bayraşa

2011

Heıtor Vılla-Lobos gitar konçertosu’nun müzikal
analizi

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Cemalettin
Ergüden

Bülent
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I.

Atahan Kaya

2011

Joaquin Rodrigo’nun gitar eserleri ve ‘Invocacion y
Danza’ adlı eserinin incelenmesi

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Zeynep Fulya Aydın

2011

Joaquin Rodrigo’nun ‘fantasia para un gentilhombre’
isimli gitar konçertosu

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Sevcan Tahtacı

2011

Mauro Giuliani’nin Op. 30 La Majör
Konçertosu’nun teknik ve müzikal analizi

Gitar

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Tuncer Önder

2012

Joaquin Rodrigo’nun Fantasia Para Un Gentilhombre
isimli eserinin müzikal ve teknik açıdan incelenmesi

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Erhan Öztürk

2012

İçinde 142lamenko unsurları bulunan klasik gitar
eserlerinin otantik 142lamenko yaklaşımıyla analitik
olarak değerlendirilmesi

Yüksek L.

Kocaeli Ün. Sos. Bil. Enst.

Serkan Ağır

2012

Frank Martin’in Quatre Pieces Breves isimli solo gitar
eserinin teknik ve müzikal açıdan incelenmesi

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Erhan Birol

2013

Manuel Maria Ponce’un gitar eserleri ve Üçüncü Gitar
Sonatı’nın incelenmesi

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Kazım Çokoğullu

2013

Çağdaş gitar müziği bestecisi Carlo Domeniconi’nin
‘Koyunbaba’ adlı eseri ve Kâzım Çokoğullu’nun
‘Tanburi Mustafa Çavuş’un Şarkısı Üzerine Fantezi’ adlı
çalışması

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

İbrahim
Güleç

2013

Georg Friedrich Handel’in HWV 432 numaralı VII.
Klavsen süiti’nin David Russell’ın gitar uyarlaması ile
karşılaştırmalı incelemesi

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Şevket
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Emre Ünlenen

2014

Çağdaş gitar müziği bestecisi Nikita Koshkin’in müziği ve
‘Guitar Quintet’ adlı eseri

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Kerim Özcan Dal

2014

Jan Pieterszoon Sweelinck’in ‘Toccata’larının klasik
gitar ile icra edilebilmesi üzerine bir araştırma

Yüksek L.

Hacettepe Ün. Sos. Bil. Enst.

Eren Süalp

2014

Johann Sebastian Bach’ın altıncı eşliksiz viyolonsel
süiti’nin (BWV1012) klasik gitarla icra edilebilmesine
yönelik bir araştırma

Yüksek L.

Hacettepe Ün. Sos. Bil. Enst.

Namık Ataman

2015

Agustin Barrios Mangore’nin ‘Ormanda Bir Rüya’ adlı
eseri ve incelenmesi

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

Emre Ünlenen

2016

Leo Brouwer’ın seçilmiş konçertoları üzerine yapılan
detaylı incelemeler ışığında, bestecinin gitar müziğine
katkılarının değerlendirilmesi

Sanatta Y.

Anadolu Ün. Güzel. Sanatlar.
Enst.

Bahar Adıgüzel Sala

2016

Carlo Domeniconi’nin
Anadolu
düzenlemelerinin analizi ve incelenmesi

müziği

Yüksek L.

İstanbul Tek. Ün. Sos. Bil. Enst.

Alp
Bursalıoğlu

2017

J.S.Bach’ın BWV 1003 numaralı keman sonatının gitara
uyarlanmasında BWV 964 numaralı klavsen sonatından
faydalanılması

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

2017

Rönesans ve Barok dönemde gitarın gelişimi, J.S. Bach
BWV 997 lavta süitinin analizi

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Sos. Bil. Enst.

2018

Ricardo Moyano’nun gitar eserlerinden Marines
fantezi’nin incelenmesi ve Arjantin halk müziği

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Güz. San. Enst.

Ozan

Anıl Gelenler
Veysel
Sağlam

Özgür
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halk

İbrahim
Güleç

Şevket

2018

Dusan Bogdanovic’in ‘Jazz Jonata’ adlı eserinin analizi
ve klasik gitar repertuarında caz etkileri

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Güz. San. Enst.

Adil Koray Barut

2018

Manuel Ponce: gitar ve orkestra için ‘Concierto del
Sur’un analiz çalışması

Yüksek L.

Anadolu Ün. Güzel. Sanatlar.
Enst.

Alican Hakgüder

2018

Johann Sebastian Bach’ın solo yaylı çalgılar için yazdığı
eserlerin farklı yöntemler ile gitara transkripsiyonlarına 1.
Çello süit örneği ile analitik bir yaklaşım

Yüksek L.

Yıldız Teknik Ün. Sos. Bil.
Enst.

Emre Uyunmaz

2018

Roland Dyens’in gitar müziğine yaklaşımının Libra
Sonatine eseri üzerinden incelenmesi

Yüksek L.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Güz. San. Enst.

Mert Altuntaş

2018

Luciano Berio’nun gitar için bestelediği Sequenza
XI’deki kozmik yapı

Yüksek L.

Yıldız Teknik Ün. Sos. Bil.
Enst.

Umut Volkan Yılmaz

2018

20. yüzyıl müziğinde programlı bir gitar müziği örneği:
A’laube du Dernier Jour

Yüksek L.

Kocaeli Ün. Sos. Bil. Enst.

Onur Yılmaz

2019

Luciano Berio’nun müziğinin solo gitar için Sequenza XI
adlı eseri bağlamında incelenmesi

Sanatta Y.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün.
Güz. San. Enst.

Destine Talu

2019

Leo Brouwer’in müzikal ve teknik açıdan 20. Y.y gitar
edebiyatına katkısı ve Elegio de La Danza eserinin
analizi

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Eser İncelemelere ve Karşılaştırma Konu Alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların içeriklerine bakıldığında, Johann
Sebastian Bach, Hector Villa Lobos ve Joaquin Rodrigo ve Leo Brouwer gibi bestecilere ait eserlerinin ağırlıkta incelendiği
tezlerin olduğu görülmektedir. Bu akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığında, Yüksek lisans (32),
Sanatta Yeterlilik (1) ve Doktora (9) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
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b.

Eğitim Bilimleri Kapsamlı ve İlişkili Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 3: Eğitim Bilimleri Kapsamlı ve İlişkili Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve
Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal Dağılımı

Yazar adı

Yılı

Tez adı

Tez türü

Üniversite/Ensttitü

Ajda Aylin Halvaşı

1999

Ülkemiz müzik eğitiminde klasik gitar

Doktora

Marmara Ün. Fen Bil. Enstitüsü

Adem Soner Uluocak

2003

Müzik öğretmenliği anabilim dallarında bireysel
çalgı-gitar öğretim elemanları ve öğrencilerinin gitar
eğitimi hakkındaki görüşleri

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Gündüz Parıldar

2006

Okul şarkılarının gitar eşliklemelerinde şematik
yöntem kullanımı

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

Murat Kaan Kasar

2006

Muğla Üniversitesi öğrencilerinin 'klasik gitar' ile
ilgili bilgi ve tutumları

Yüksek L.

Abant İzzet Baysal Ün. Sos. Bil.
Enst.

H. Gökhan Denizer

2008

Müzik
eğitimi
anabilim
dallarında
gitar
öğrencilerinin müziksel-işitme-okuma-yazma dersi
başarılarının öğretmen ve öğrenci görüşleri
açısından değerlendirilmesi

Yüksek L.

Marmara Ün. Eğt. Bil. Enst.

Ümit Kubilay Can

2009

Müzik öğretmenliği gitar öğrencileri için geliştirilen
akran öğretimi programının etkililiğinin sınanması

Doktora

Marmara. Ün. Eğt. Bil. Enst.
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Tuba Yokuş

2009

Gitar
eğitiminde
üstbilişsel
becerilerin
geliştirilmesine yönelik etkinliklerin performans
başarısına etkisi

Doktora

Marmara. Ün. Eğt. Bil. Enst

Ali Erim

2009

Video
model
destekli
performansına etkisi

Doktora

Abant İzzet Baysal Ün. Sos. Bil.
Enst.

Cansel Önder

2009

Eğitim fakültesi müzik eğitimi öğretmenliği ABD
klasik gitar öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları

Yüksek L.

Mehmet Akif Ersoy Ün. Sos. Bil.
Enst.

Muhittin Özdemir

2009

Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda öğrenim
gören gitar öğrencilerinin bireysel çalgı, alan
dersleri ve genel akademik başarı durumlarının
belirlenen değişkenler açısından incelenmesi

Yüksek L.

Abant İzzet Baysal Ün. Sos. Bil.
Enst.

Sevcan Tepe

2010

Müzik öğretmenliği programında bireysel çalgı
eğitimi-gitar öğrencilerinin mesleki yeterlik
algılarının değerlendirilmesi

Yüksek L.

Marmara Ün. Eğt. Bil. Enst.

Muzaffer Dalkılıç

2010

Müzik öğretmeni adaylarının gitar çalma temel
tekniklerini kazanma zorluklarının incelenmesi

Yüksek L.

Mehmet Akif Ersoy Ün. Sosyal
Bil. Enst.

Fatih Bingöl

2010

Özengen gitar eğitiminde parmak hazırlamalı
öğretim yönteminin öğrencilerin gitar çalmadaki
başarılarına etkisi (Özel Çağlar Müzik Kursu örneği)

Doktora

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

Şevki Özer Akçay

2011

Gitar eğitiminde performans ölçeği geliştirme
çalışması

Yüksek L.

Atatürk Ün. Sos. Bil. Enst.

Mehmet Ozan Uyan

2012

Lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinde
dinlemenin deşifre performansına etkisi

Doktora

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

öğretimin
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gitar

ön

Muhittin Özdemir

2014

Müzik öğretmenliği klasik gitar eğitimi dersi için
eklektik bir model önerisi

Doktora

Marmara Ün. Eğt. Bil. Enst.

Engin Özyörük

2014

Başlangıç gitar eğitiminde sağ el
öğretimin öğrenci başarısına etkisi

öncelikli

Doktora

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

Elçin Ergin

2015

Bilişüstü özdüzenleme basamaklarına göre yapılan
gitar eğitiminin deşifre performansı farkındalık ve
tutuma etkisi

Doktora

Abant İzzet Baysal Ün. Sos. Bil.
Enst.

Şevki Özer Akçay

2015

Gitar eğitiminde yazarak çalışma yönteminin
teknik becerileri kazanmaya etkisi

Doktora

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

Ersin Turhal

2017

Gitar eğitiminde video kaydı ile yapılan öz
düzenlemeli öğrenmenin performansa etkisi

Doktora

Abant İzzet Baysal Ün. Sos. Bil.
Enst.

Sinem Miraç Aktaş

2017

Başlangıç gitar eğitimi düzeyinde kullanılan
yenilikçi öğretim yöntemlerinin ilköğretim
öğrencileri üzerindeki etkileri

Yüksek L.

Atatürk Ün. Sos. Bil. Enst.

Bazaf Kefee Faraj

2018

Klasik gitar eğitiminde zihinsel uygulamanın
deşifreye etkisi

Yüksek L.

Yüzüncü Yıl Ün. Eğt. Bil. Enst.

Okan Yungul

2018

Web tabanlı uzaktan eğitimin çalgı (Gitar)
eğitiminde uygulanabilirliği

Doktora

Marmara. Ün. Eğt. Bil. Enst.

Murat Akça

2018

Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda teknolojik
araç ve bilgisayar destekli klasik gitar eğitim
metodunun etkililiğinin sınanması

Yüksek L.

Trakya Ün. Sos. Bil. Enst.
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Hasan Karadağ

2018

Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı (Gitar)
dersine yönelik güdülenme düzeyleri ve öğrenme
stilleri arasındaki ilişki

Yüksek L.

İnönü Ün. Eğt. Bil. Enst.

Özcan Ak

2018

Müzik öğretmenliği klasik gitar öğrencilerinin
bireysel çalgı (Gitar) performansı öz-yeterlik
inançlarının
çeşitli
değişkenler
açısından
incelenmesi

Yüksek L.

Marmara. Ün. Eğt. Bil. Enst.

Tablo 4deki veriler incelendiğinde, Eğitim bilimleri ile ilişkili olan tezlerin içerik olarak eğitimde öğrenme-öğretme yöntem
ve yaklaşımlarının gitar eğitiminde uygulanabilirliği ve etkisini öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko motor davranışları ile
ilişkilendirildiği çalışmalar, ölçek geliştirme çalışmaları ve öğrenci ve öğretmen görüşlerine yönelik çalışmalar olduğu
belirlenmiştir. Eğitim bilimleri ile ilişkili olan konu alanındaki akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma
bakıldığında, Yüksek lisans (13) ve Doktora (12) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
c. Müzik Türleri Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 4: Müzik Türleri ile İlişkili Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre
Sayısal Dağılımı
YAZAR ADI

TEZ
YILI

TEZ ADI

TEZ
TÜRÜ

ÜNİVERSİTE

Melih Güzel

1994

Türk müziği ezgi ve dizilerinin gitara uygulanabilirliği

Yüksek L.

Marmara Ün. Fen. Bil. Enst.

Sadık yöndem

1998

Türkiye'deki mesleki müzik yüksek öğretim kurumlarında
klasik gitara uyarlanmış türkü kaynaklı eğitim
müziklerinin öğretiminde ve seslendiriminde karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri

Doktora

Gazi Ün. Fen Bil. Enst.
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M.Safa Yeprem

1998

Flamenko stilleri ve gitar eğitiminde kullanılabilirliği

Yüksek L.

Marmara Ün. Fen Bil. Enst.

Zekeriya Kaptan

2001

Klasik gitarın Türk halk müziği kaynaklı okul şarkılarında
kullanımı

Yüksek L.

Gazi Ün. Fen Bil. Enst.

Gökhan Yalçın

2004

Halk müziğine dayalı gitar öğretimi

Yüksek L.

Selçuk Ün. Sos. Bil. Enst.

M. Revnak Yengi

2005

Perdesiz gitarda Türk müziği üzerine araştırmalar

Yüksek L.

İstanbul Tek. Ün. Sos. Bil.
Enst.

Olcay Daşer

2007

Klasik gitar eğitiminde makamsal Türk halk ezgilerinin
kullanımı

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enstitüsü

Zekeriye Kaptan

2007

Ülkemizde bağlama ve klasik gitarın sanatsal ve öğretsel
süreçler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Doktora

Abant İzzet Baysal Ün. Sos.
Bil. Enst.

Ali korkut Uludağ

2008

Flamenko sanatının kültürel etkileşim süreci ile gitar
icracılığının teknik özelliklerinin incelenmesi

Yüksek L.

Atatürk Ün.
Enstitüsü

Tolgahan Çoğulu

2010

Bağlama tekniklerinin klasik gitar icrasına uyarlanması

Doktora

İstanbul Tek. Ün. Sos. Bil.
Enst.

Serhat Doğu

2011

Flamenko gitar müziğinde teknik, ritmik ve armonik
yaklaşımlar

Yüksek L.

Kocaeli Ün. Sos. Bil. Enst.

Atabey Aykar

2014

Suzuki yönteminin Türk halk ezgileri kullanılarak
başlangıç gitar eğitimine uygulanabilirliği

Yüksek L.

Necmettin Erbakan Ün. Eğt.
Bil. Enst.

Mehmet Kaya

2014

Klasik
gitarın
değerlendirilmesi

Yüksek L.

Trakya Ün. Sos. Bil. Enst.

halk

müziğinde
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kullanımının

Sos.

Bil.

Savaş Burak Özkan

2014

Türkiye'de gitar pratiklerinde Anadolu müziksel öğelerinin
kullanılması süreci üzerine sosyo-kültürel bir araştırma

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Şerif Gayretli

2015

Güzel sanatlar lisesi gitar ders kitaplarında yer alan Türk
müziği makamlarının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen
görüşlerinin incelenmesi

Yüksek L.

İnönü Ün. Eğt. Bil. Enst.

Genco Atay

2015

Türk müziği form ve makamlarında gitar uygulamaları

Yüksek L.

Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Cihan Tabak

2016

Klasik gitar öğretiminin makamsal içerikli etüt ve eserlerle
uygulanabilirliği

Doktora

İnönü Ün. Eğt. Bil. Enst.

Ali Özen

2017

Elektro gitar eğitiminde caz, fusıon ve rock türleri
arasındaki kesişmeler

Yüksek L.

Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Mehmet Kılınç

2017

Bozlak müziğinin klasik gitar ile yeniden yorumlanması

Yüksek L.

Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Kutbettin Kuyumcu

2017

Türkiye'deki gitarist bestecilerin halk müziği eserlerini
klasik gitara uyarlama yaklaşımlarının incelenmesi

Yüksek L.

Marmara Ün. Eğt. Bil. Enst.

Gitar tezlerinin Müzik Türleri ile İlişkili Konu Alanındaki Akademik Çalışmalara bakıldığında, Türk Müziği (16), Flamenko
(3) ve Popüler (1) müzik türlerinde akademik tezlerin olduğu görülmektedir. Müzik Türleri konu alanındaki akademik çalışmaların
tez türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığından ise, Yüksek lisans (16) ve Doktora (4) seviyesinde çalışma yapıldığı
belirlenmiştir.
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d. Program İnceleme, Değerlendirme ve Model Önerisi Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı
nasıldır?
Tablo 5: Program İnceleme, Değerlendirme ve Model Önerisi Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve
Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal Dağılımı
Yazar adı

Yılı

Tez adı

Tez türü

Üniversite

Bekir Küçükay

1991

Gitar eğitiminde bir yöntem araştırması

Yüksek L.

İstanbul Ün. Fen Bil. Enst.

Murat Cemil

2003

Anadolu güzel sanatlar liselerinde uygulanan gitar
eğitiminin öğrenci başarısı açısından değerlendirilmesi

Yüksek L.

Uluıdağ Ün. Sos. Bil. Enst.

Serdar Çelik

2005

Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda
başlangıç gitar öğretiminde uygulanan yöntem ve
tekniklerinin incelenmesi

Yüksek L.

Dokuz Eylül Ün. Eğt. Bil.
Enst.

Ozan Çınar

2005

Çağdaş gitar eserlerinin
uygunluğunun incelenmesi

tekniklerine

Yüksek L.

Marmara. Ün. Eğt. Bil. Enst.

Engin Özyörük

2006

Müzik öğretmeni yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında
uygulanmakta olan bireysel çalgı eğitimi (gitar) dersi
öğretim programlarına ilişkin öğretim elemanlarının
görüşleri

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Alper Soybilgen

2010

Klasik gitar için konser programı oluşturulması üzerine bir
model geliştirme

Yüksek L.

Afyon Kocatepe Ün. Sos.
Bil. Enst.

Zülüf Arslanoğlu

2010

Klasik gitar öğretim literatürünün değerlendirilmesi

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

gitar
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eğitim

Mohammad Ranjbari

2013

Gitarist olmayan bestecilere klasik gitarın teknik ve müzik
özelliklerinin tanıtılmasına yönelik model önerisi

Yüksek L.

Hacettepe Ün. Güzel San.
Enst.

Berk Ceviz

2014

Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan gitar
eğitiminde kullanılan kaynakların incelenmesi

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

Vural Kahraman

2018

Gitar lisans hazırlık sınıf müfredatında kullanılan
etütlerin amacına ve içeriğine göre sınıflandırılması
üzerine bir araştırma

Yüksek L.

Hacettepe Ün. Güz. San.
Enst.

Kaan Öztutgan

2018

Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda klasik gitar
deşifresini geliştirmeye yönelik bir metot önerisi

Doktora

Ondokuz Mayıs Ün. Eğt. Bil.
Enst.

Program İnceleme, Değerlendirme ve Model Önerisi konu alanındaki lisansüstü akademik tezlerin içeriklerine bakıldığında,
gitar eğitimi veren kurumların gitar programlarının incelenesi, değerlendirilmesi ve model önerisi yönelik çalışmaların ağırlıkta
olduğu görülmektedir. Bu lisansüstü akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığından ise, Yüksek lisans
(10) ve Doktora (1) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
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e.Dönem ve Ekoller Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 6: Dönem ve Ekoller Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal
Dağılımı
Yazar Adı

Tez
Yılı
1986

Tez Adı

Tez Türü

Üniversite

Müzik tarihinde gitarın biçim evrimi

Doktora

Ajda
Aylin
Halvaşı
Ender
Hulusi
Bilge
Jale Özdemir

1992

19. yüzyıl gitar bestecileri

Yüksek L.

1996

Rönesans döneminde gitar

Yüksek L.

1997

Rönesans'ta ve Barok dönemde ud'lar, vihuela'lar ve gitarlar Bağlamsal bir inceleme

Yüksek L.

Efgan Rende

2006

Francisco Tarrega'nın klasik gitar eğitimine katkıları

Yüksek L.

Marmara Ün. Fen Bil.
Enstitüsü
Marmara Ün. Fen Bil.
Enstitüsü
Dokuz Eylül Ün. Sos. Bil.
Enst.
Mimar
Sinan
Güzel
Sanatlar Ün. Sos. Bil.
Enst.
Uludağ Ün. Sos. Bil. Enst.

Cahit
Yücel
Boran
Güray Alyörük

2010

20.yy'ın iki büyük bestecisi: Heitor Villa-Lobos ve Leo
Brouwer'ın gitara sundukları katkılar
Modern gitar müziği notasyonu ve uygulamaları

Yüksek L.

Kafkas Ün. Sos. Bil. Enst.

Sanatta Y.

Deniz Gülfırat

2017

Yüksek L.

Emre Gül

2017

20. Yüzyıl müziğinin gitar tekniğine etkisinin Leo Brouwer' ın
'Estudios Sencillos' etütleri üzerinden açıklanması
20. yüzyıl gitar müziğinde homaj

İstanbul Ün. Sos. Bil.
Enst.
Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Yüksek L.

Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Yıldız Elmas

2015

Tablo 3 deki veriler incelendiğinde Rönesans, Barok, 19 yüzyıl ve 20 yüzyıl müzik dönemleri ve gitar tarihinde ekol oluşturan
bestecilerin gitara katkıları üzerine akademik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Gitardaki dönem ve ekoller konu alanındaki
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akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığında, Yüksek lisans (7), Sanatta Yeterlilik (1) ve Doktora (1)
seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
f-Gitar Metotları Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 7: Gitar Metotları Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal
Dağılımı
Yazar adı

Yılı

Tez adı

Tez türü

Üniversite

Süleyman Tarman

1996

Bekir Küçükay'ın 'Klasik Gitar İçin Başlangıç Metodu' nun
hedef, hedef davranış ve içerik yönünden incelenmesi

Yüksek L.

Gazi Ün. Fen Bil. Enst.

Ali Erim

2005

Türkiye'de klasik gitar eğitiminde kullanılan başlangıç
metotlarından bazılarının öğretme-öğrenme süreçleri
açısından karşılaştırılması

Yüksek L.

Abant İzzet Baysal Ün. Sos.
Bil. Enst.

H.
Onur
Küçükosmanoğlu

2006

Eğitim fakültelerinde başlangıç gitar eğitiminde kullanılan
metotların incelenmesi

Yüksek L.

Selçuk Ün. Sos. Bil. Enst.

Mustafa Ruhi Gönen

2008

Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği ana bilim dallarında
modern gitar metotlarının uygulanması kapsamında
elektrik gitara bakış

Yüksek L.

Y.Y.Ü.S.B.E.

Gizem Şahin

2008

Güzel sanatlar eğitimi ana bilim dalı müzik eğitimi bilim
dalı bireysel çalgı- gitar eğitim programı ile rodriguez
arenas'ın "la escuela de la guitarra libro 1" metodunun
örtüşme durumu

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.
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Hale Korucu

2011

Gitara başlangıçta sağ ve sol el teknikleri metodlarının
incelenmesi araştırılması

Yüksek L.

Mersin Ün. Sos. Bil. Enst.

Zülüf Arslanoğlu

2014

Başlangıç düzeyi özengen gitar öğretiminde Aydıntan ve
Cracknell metotlarının kullanımına yönelik karşılaştırmalı
bir çalışma ve bir model önerisi

Doktora

Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

N. Serhat Kalkan

2016

Klasik gitar metotlarının tarihsel evrimi

Yüksek L.

Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Gitar metotları konu alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, başlangıç gitar metotlarının incelenmesi ve karşılaştırılmasına
yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı görülmektedir. Gitar metotları konu alanındaki akademik çalışmaların tez türleri açısından
sayısal dağlıma bakıldığından ise, Yüksek lisans (7) ve Doktora (1) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
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g-Beste, Düzenleme ve Uyarlama Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 8: Beste, Düzenleme ve Uyarlama Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye
Göre Sayısal Dağılımı
YAZAR ADI

TEZ
YILI

TEZ ADI

TEZ TÜRÜ

ÜNİVERSİTE

Ahmet Abdurrahman
Kanneci
Serkan Ağır

2005

Doktora

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Yüksek L.

Fazıl Cem Küçümen

2012

Mimar
Sinan
Güzel
Sanatlar Ün. Sos. Bil. Enst.
Haliç Ün. Sos. Bil. Enst.

Şeref Güven Ülker

2013

Okay Özdağ

2017

Eylül Biçer

2018

Erkan
Mehmet
Karagülle
Onur Aymergen

2018

Türk bestecilerinin solo gitar sonatlarının gitar eğitimine
katkıları yönünden incelenmesi
Barok dönem klavsen eserlerinin klasik gitara
uyarlanmasındaki yöntemler
Anadolu Rapsodisi gitar ve yaylı sazlar orkestrası için
özgün bir beste çalışması
Cemal Reşit Rey'in 'Piyano İçin On Halk Türküsü'nün
analizi ve iki gitar için düzenlemesi
Türkiye'nin 81 ilinden o yöreye ait bir halk ezgisinin klasik
gitara çoksesli olarak düzenlenmesi
Çalgı grupları arasında projeksiyon: Kompozisyonal
malzemenin geniş çalgı topluluklarından gitar trio'ya
aktarımı
Vihuela eserlerinin klasik gitarla çalınması üzerine bir
araştırma
Makamsal çokseslilik ve gitar için uygulamalar,
doğaçlamalar

2008

2019

Sanatta Y.
Yüksek L.
Sanatta Y.
Yüksek L.

Sanatta Y.
Yüksek L.

İstanbul Tek. Ün. Sos. Bil.
Enst.
Mimar
Sinan
Güzel
Sanatlar Ün. Sos. Bil. Enst.
Bahçeşehir Ün. Fen Bil.
Enst.
Hacettepe Ün. Güz. San.
Enst.
Başkent Ün. Sos. Bil. Enst.

Beste, Düzenleme ve Uyarlama konu alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların içeriklerine bakıldığında, gitar için
yazılmamış eserlerin gitara uyarlanmasına yönelik tezlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu akademik çalışmaların tez türleri
açısından sayısal dağlıma bakıldığında, Yüksek lisans (4), Sanatta Yeterlilik (3) ve Doktora (1) seviyesinde çalışma yapıldığı
belirlenmiştir.
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h-Gitar Teknikleri Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 9: Gitar Teknikleri Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal
Dağılımı
Yazar adı

Tez
Yılı

Tez adı

Tez türü

Üniversite

Ceyhun Şaklar

2001

Klasik gitarda sağ el tekniği üzerine yeni bir yaklaşım

Yüksek L.

İstanbul Ün.
Enstitüsü

Melih Güzel

2003

Gitar tekniklerinin ülkemize özgü müzikal kaynaklardan yola
çıkılarak öğretilmesi ve geliştirilmesi

Doktora

Marmara Ün. Fen Bil.
Enstitüsü

Melike Beşer

2003

Gitar eğitiminde kullanılan Leo Brouwer'in etütlerindeki
tekniklerin sınıflandırılması ve bunlara ilişkin teknik çalışma
yöntemleri

Yüksek L.

Gazi Ün.
Enstitüsü

Ozan Akyatan

2006

Gitar eğitiminde ritimsel teknik çalışmaların önemi ve
geliştirilmesi

Yüksek L.

İstanbul Ün.
Enstitüsü

Sos.

Bil.

Nazlı Kabasakal

2012

Klasik gitarda sağ el tekniklerinin dönemsel olarak egzersiz ve
etütler üzerinde incelenmesi

Yüksek L.

İstanbul Ün.
Enstitüsü

Sos.

Bil.

İlter Cebeci

2013

Gitar teorisi ve özgün teknik çalışmalar kılavuzu

Sanatta Y.

İstanbul Ün.
Enstitüsü

Sos.

Bil.

Eren Süalp

2018

Turgay Erdener'in klasik gitar için yazdığı 'Loneliness by e. e.
cummings' isimli eserinin icrasında tel tınlamalarının
susturulması üzerine bir araştırma

Sanatta Y.

Hacettepe Ün. Güz. San.
Enstitüsü
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Sos.

Eğitim

Bil.

Bil.

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, gitar alanında hazırlanmış olan lisansüstü akademik çalışmalarda Temel Gitar
tekniklerinin incelenmesi, öğretimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanında gitar teknikleri ile ilgili Özgün yaklaşımların
da olduğu tezler görülmektedir. Gitar tekniği konu alanındaki akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma
bakıldığında, Yüksek lisans (4), Sanatta Yeterlilik (2) ve Doktora (1) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
ı-Okul Müziğinde Kullanımı Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 10: Okul müziğinde kullanımı Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre
Sayısal Dağılımı
YAZAR ADI

TEZ
YILI

TEZ ADI

TEZ TÜRÜ

ÜNİVERSİTE

Recep Özçakır

1990

Klasik gitar Türk okul müziğinde bir eşlik çalgısı olarak
nasıl kullanılabilir

Yüksek L.

Marmara Ün. Fen Bil.
Enst.

Fatih Akbulut

2001

Gitar eşlikli okul şarkılarının müzik eğitimindeki önemi

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil.
Enst.

Emre Köz

2007

İlköğretim ikinci kademe'de görev yapan, bireysel çalgı
eğitimi ( gitar ) alanı mezunu, müzik öğretmenlerinin okul
şarkılarına eşlik etmede karşılaştıkları problemler ve çözüm
önerileri

Yüksek L.

Marmara Ün. Eğt. Bil.
Enst.

Derya Sunar

2008

İlköğretim kurumlarında yer alan müzik faaliyetlerine
alternatif bir gitar öğretimi

Yüksek L.

Marmara. Ün. Eğt. Bil.
Enst.

Okan Yungul

2008

Okul şarkılarının gitar ile eşliklenmesinde örnek bir model

Yüksek L.
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Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst.

Emre Yılmaz

2010

Okul şarkılarının klasik gitar ile eşliklendirilmesine yönelik
öğretmen görüşleri ve okul şarkıları için eşliklendirme
örnekleri

Yüksek L.

Niğde Ün. Sos. Bil. Enst.

Zülfikar Semiz

2010

Eğitim müziğinde bilgisayar teknolojisinin kullanımı ve
gitar eşlikli okul şarkıları(cd)

Yüksek L.

Cumhuriyet Ün. Sos. Bil.
Enst.

Okul müziğinde kullanımı Konu Alanındaki Akademik Çalışmalara bakıldığında, tez içeriklerinin gitarın okul müziği programı
kapsamında eşlik çalgısı olarak kullanımına yönelik ağırlık kazandığı görülmektedir. Okul müziğinde kullanımı konu alanındaki
akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığından ise, Yüksek lisans (5) seviyesinde çalışma yapıldığı
belirlenmiştir.
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i-Türk Gitar Besteci ve Yorumcuları Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 11: Türk Gitar Besteci ve Yorumcuları Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve
Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal Dağılımı
YAZAR ADI

TEZ
YILI

TEZ ADI

TEZ
TÜRÜ

ÜNİVERSİTE

Ahmet Kanneci

2001

Gitar için beste yapmış Türk bestecilerinin eğitimi ve
yapıtlarının uluslararası gitar repertuarındaki yeri

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Mustafa Erhan

2006

Uluslararası klasik gitar sanatçısı Ahmet Kanneci'nin
ulusal ve uluslararası çalışmalarının ülkemiz gitar
eğitimine katkılarının incelenmesi

Yüksek L.

Afyon Kocatepe Ün. Sos.
Bil. Enst.

Levent Doğru

2007

Uluslararası deneyimli Türk klasik gitar yorumcularının
gitar eğitim süreçlerini etkileyen ögeler

Yüksek L.

Abant İzzet Baysal Ün. Sos.
Bil. Enst.

Ece Sheriff

2012

Türk bestecilerinin gitar eserlerinin gitar repertuarına
katkıları

Yüksek L.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Mustafa Eren Arın

2014

Yerelden küresele açılan bir model olarak Erkan Oğur'un
perdesiz gitar icracılığı

Doktora

İstanbul Tek. Ün. Sos. Bil.
Enst.

Erkan
Karagülle

2014

Ahmet Kanneci´nin konser repertuvarlarının farklı
değişkenler açısından incelenmesi

Yüksek L.

Hacettepe
Ün.
Sanatlar Enst.

Mehmet
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Güzel

Türk Gitar Besteci ve Yorumcuları konu alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların içeriklerine bakıldığında, Türk gitar
besteci ve yorumcuların gitar müziğine katkılarına yönelik tezlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu akademik çalışmaların tez
türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığında, Yüksek lisans (5) ve Doktora (1) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
j-Müzik Teorisi Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 12: Müzik Teorisi Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal
Dağılımı
Yazar adı

Yılı

Tez adı

Tez türü

Üniversite

Can Erdoğan

2007

Duyuş eğitiminde eşlik çalgısı olarak klasik gitarın
kullanımı

Yüksek L.

Mersin Ün. Sos. Bil. Enst.

Fatih Akbulut

2009

Temel armoni kurallarının gitara uyarlanmasında Challan
armoni yaklaşımları üzerine bir yöntem araştırması

Sanatta Y.

İstanbul Ün. Sos. Bil. Enst.

Gökhan Yalçın

2011

Gitar uygulamalı armoni öğretiminin öğrenci bilgi ve
performans düzeyine etkisi

Doktora

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Abdullah Burak Polat

2012

Tonal armonide gitar müziği odaklı olarak akorların
kuruluş ve bağlantılarının yapısal özelliklerinin
incelenmesi

Yüksek L.

Trakya Ün. Sos. Bil. Enst.

Müzik Teorisi konu alanındaki akademik tezlere bakıldığında, tez içeriklerinin armoni ile ilgili öğretim ve yaklaşımların
gitarda kullanımı ile ilgili çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal
dağlıma bakıldığından ise, Yüksek lisans (2) Sanatta Yeterlilik (1) ve Doktora (1) seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
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k-Erken Yaş Gitar Eğitimi Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 13: Erken Yaş Gitar Eğitimi Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre
Sayısal Dağılımı
Yazar adı

Yılı

Tez adı

Tez türü

Üniversite

Ümit Kubilay Can

2004

Türkiye'de 7-9 yaş grubu çocuklarına yönelik repertuar
destekli klasik gitar eğitimi programı hazırlanması ve
etkililiğinin sınanması

Yüksek L.

Marmara Ün. Eğt. Bil. Enst.

Kubilay Han Yalçın

2005

6-9 yaş çocukların başlangıc gitar eğitiminde
kullanılabilecek görsel materyallere ilişkin öğrenci ve
uzman görüşlerinin değerlendirilmesi

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Işıl Baltacı

2009

7-9 yaş grubu çocuklarda gitar eğitimi ve teknikleri

Yüksek L.

Kocaeli Ün. Sos. Bil. Enst.

Işıl Kalaycıoğlu

2016

Erken yaş gitar eğitimiyle ilgili basılı öğretim
materyallerinden bazılarının karşılaştırmalı analizi

Yüksek L.

Abant İzzet Baysal Ün. Sos.
Bil. Enst.

Erken yaş gitar eğitimi konu alanındaki lisansüstü akademik tezlere bakıldığında, tez içeriklerini kapsayan yaş grubunun 6-9
yaş aralığında ve yaş grubu çocukların gitar eğitimi programı, kullanılan teknik ve materyallerin kullanımına yönelik çalışmaların
olduğu görülmektedir. Bu akademik çalışmaların tez türleri açısından sayısal dağlıma bakıldığından ise, Yüksek lisans (4)
seviyesinde çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
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l-Diğer Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 14: Diğer Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal Dağılımı
YAZAR ADI

TEZ
YILI

TEZ ADI

TEZ TÜRÜ

ÜNİVERSİTE

Hüseyin Yılmaz

2015

Üniversite öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda gitar
çalgısının popülerlik durumunun incelenmesi

Yüksek L.

Atatürk Ün. Sos. Bil. Enst.

Oğuz Öz

2017

Klasik gitar mikrofonlama teknikleri

Yüksek L.

Yaşar Ün. Sos. Bil. Enst.

Mehmet Ali Sezen

2017

Bireysel gitar yapımcısının iş modeli optimizasyonu

Yüksek L.

İstanbul Tek. Ün. Sos. Bil.
Enst.

Abdullah Kaya

2018

2007-2017 yılları arasında Türkiye'de düzenlenen gitar
festivallerinin, yarışmalarının ve gitar eğitimine yönelik
buluşmaların incelenmesi

Yüksek L.

Necmettin Erbakan
Eğt. Bil. Enst.

Ün.

Diğer konu alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların içeriklerine bakıldığında, gitarda mikrofonlama teknikleri, gitar
yapımı ve Türk gitar festival ve yarışmalarına yönelik sosyal etkinliklerin incelendiği 3 adet tezin olduğu görülmektedir.

163

m-Müzisyen Sağlığı Konu Alanına Göre Tez Türü ve Üniversite/Enstitü Dağılımı nasıldır?
Tablo 14: Müzisyen Sağlığı Konu Alanındaki Akademik Çalışmaların Tez Türü ve Üniversite/Enstitüye Göre Sayısal
Dağılımı
YAZAR ADI

TEZ
YILI

TEZ ADI

TEZ TÜRÜ

ÜNİVERSİTE

Elçin Ergin

2006

Gitar eğitiminde karşılaşılan önkol hastalıklarına ilişkin
öğrenci görüşleri

Yüksek L.

Gazi Ün. Eğitim Bil. Enst.

Meltem Işıntaş Arık

2012

Gitar çalan müzisyenlerde üst ekstremite kas-iskelet
sistemine ait problemlerin giderilmesi ve performansın
arttırılmasına yönelik egzersiz eğitim programının etkinliği

Yüksek L.

Hacettepe
Ün.
Sanatlar Enst.

Güzel

Müzisyen sağlığı konu alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların içeriklerine bakıldığında, gitar öğrencilerinin önkol
hastalıkları ve gitaristlerin üst ekstremite kas-iskelet rahatsızlıklarının incelendiği 2 adet tezin olduğu görülmektedir.

164

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Araştırmanın 1. Alt amacına yönelik bulgular incelendiğinde,
Lisansüstü gitar alanında 1986 yılından 2019 yılı nisan ayına kadar
süreçte gerçekleştirilen 158 akademik çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu
tezlerin 118’i yüksek lisans, 24’i doktora, 16’sı sanatta yeterlilik
çalışmasıdır. 1986 yılından 2019’a kadar süreci yaklaşık 10’ar yıllık üç
dönem içerisinde değerlendirdiğimizde lisansüstü tezlerin en fazla 20102019 yılları arası hazırlandığı görülmektedir. Gitar çalgısı 1980 yıllarda
Türkiye’de mesleki müzik kurumlarına programlarına yeni yeni yer
almaya başladığı süreci takiben ilk çalışmanın 1986 da gerçekleştirilmesi
ile 1999 yılına kadar sadece 12 lisansüstü tez yapıldığı görülmektedir. Bu
yıla kadar lisansüstü çalışmaların az olduğu gözlenmektedir. 2000-2010
yılları kapsayan ikinci dönemde çalışmaların hız kazandığı görülmekte
olup 2010-2019 yıları kapsayan 3 dönemde ise Türkiye genelinde birçok
müzik okulunda yer alan gitar ile ilgili çalışmaların arttığı 94 adet
akademik tezin bu dönem içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. Her
dönem birbiri ardına yapılan çalışmaların katlayarak gerçekleştiği
söylenebilir.
Araştırmanın 2. Alt amacına yönelik bulgular incelendiğinde,
Türkiye’de gitar alanında 31 üniversite de lisansüstü tez gerçekleştiği
görülmektedir. Gitar alanındaki tezlerin üniversiteye göre dağılımına
bakıldığında en fazla sayıda lisansüstü çalışmanın Mimar Sinan
Üniversitesi ardından yakın farkla Gazi Üniversitesi ve Marmara
Üniversitesi ’inde gerçekleştirdikleri görülmektedir. Mimar Sinan
Üniversitesi diğer üniversiteler ile kıyaslandığında gitar çalgısının çalgı
eğitimi programına alan ilk üniversitelerden biri olduğu söylenebilir. Gazi
ve Marmara üniversiteleri de aynı şekilde köklü üniversiteler olarak müzik
bölümleri bünyesinde yer verdiği gitarın, lisansüstü tez çalışmalarında da
sayısal olarak varlığı ile göze çarpmaktadır. Gitar tezlerinin, tez türlerine
göre dağılıma bakıldığında, Yüksek Lisans tez üreten üniversiteler
arasında en fazla sayıda yine Mimar Sinan Üniversitesi olduğu görülmekte
olup yukarıdaki sonucu desteklemektedir. Doktora tezi üreten üniversiteler
arasında en fazla sayıda Gazi Üniversitesi ve ardından Marmara
Üniversitesi gelmektedir. Gazi üniversitesi öğretim üyesi sayısı en fazla
üniversitelerden biri olduğu göz önüne alındığında bu sonucu destekler
nitelikte olduğu düşünebilir. Sanatta Yeterlilik tezi üreten üniversiteler
arasında ise en fazla sayıda Mimar Sinan Üniversitesi olduğu
görülmektedir. Sanatta Yeterlilik programları sadece Konservatuvar ve
Güzel Sanatlar Fakültelerini bünyesinde barındıran üniversitelerde yer
aldıkları için bu programa sahip olan Mimar Sinan Üniversitesi gibi
üniversitelerin Sanatta yeterlilik tezleri daha fazla sayıda gerçekleştirdiği
söylenebilir.
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Araştırmanın 3. Alt amacına yönelik bulgular incelendiğinde,
Gitar tezlerin başlıkları ve içerikleri incelenerek çalışmaların
ilişkilendirildiği 14 konu başlığı belirlenmiş ve 158 tez bu konu
başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. Gitarın lisans ve lisansüstü düzeydeki
yer aldığı mesleki Müzik eğitimi veren kurumlara bakıldığında
Konservatuvarlar, müzik öğretmenliği bölümleri ve güzel sanatlar
fakültelerine bağlı bölümlerde yer aldığı görülmektedir. Bu bölümlerin
lisansüstü programlarına dâhil olan öğrenciler ilgili bölümlerinin bağlı
olduğu ilgili enstitülerin yönetmeliklerine bağlı olarak tezlerini
gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla, öğrenciler gitarın ilişkilendirildiği
tezlerin konularını seçerken bağlı olduğu program ve enstitü kapsamında
kalmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye de gerçekleştirilen gitar
tezleri farklı disiplinleri de içine alan konu alanlarında
gerçekleşebilmektedir. Araştırma kapsamında oluşan bu 14 konu alanını
kapsayan Tezlerin sınıflandırıldığı konu alanlarına bakıldığında sayıca en
fazla olan konu alanın Eser İncelemesi, Karşılaştırma ve Analizi (42)
olduğu en az sayıda olan konu alanı ise Müzisyen Sağlığı (2) konu alanı
olduğu belirlenmiştir. Konu alanlarının türlere göre sayısal dağılıma
bakıldığında, Yüksek Lisans (32) ve Sanatta Yeterlilik (9) tezlerinin yoğun
olarak Eser İnceleme ve Analiz içerikli konularda olduğu, Doktora
çalışmalarının (12) ise Eğitim Bilimleri Kapsam ve İlişkili konularda
ağırlık kazandığı görülmektedir.
Araştırmanın 4. Alt amacına yönelik bulgular incelendiğinde,
Gitar alanındaki tezlerin konu alanlarına göre sayısal dağılıma
bakıldığında, çalışmaların en yoğun olduğu konu alanının Eser İnceleme
ve Analiz içerikli (42) olduğu görülmektedir. Bu durumun olası sebepleri
arasında konservatuvarların lisansüstü programlarda yer alan öğrencilerin
ders aşamasının sonrasında performans yaptığı eser ya da eserlerin
inceleme ve analizlerini tez olarak yazmaktadırlar. Konservatuar
bünyesinde gerçekleştirilen tezler, öğrencilerin performans eserlerini konu
alan eser analizi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle Türkiye de
gitar alanında yapılan lisansüstü tezlerin en çok eser analizi, karşılaştırma
ve inceleme konu alanında yoğunlaştığı söylenebilir. Konu alanı olarak en
az çalışmanın müzisyen sağlığı (2) alanında olduğu görülmektedir. Gitar
icracılarının çalgılarına bağlı olarak gelişebilen rahatsızlık ya da
hastalıkları pek karşılaşmadıkları dolayısıyla araştırmacıların bu alana ilgi
duymadıkları düşünebilir.
Eser İncelemelere ve Karşılaştırma Konu Alanındaki lisansüstü
akademik çalışmaların içeriklerine bakıldığında, Johan Sebastian Bach,
Hector. Villa Lobos ve J. Rodrigo ve Leo Brouwer gibi bestecilere ait
eserlerinin ağırlıkta incelendiği tezlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu
durumun olası sebepleri arasında bu bestecilerin eserleri müzik okullarının
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gitar programı repertuvarlarında önemle yer almaktadır. Bu nedenle
lisansüstü tez çalışmasındaki araştırmacıların daha çok bu bestecilerin
eserlerini incelemeye yönelik ilgi duydukları söylenebilir. Eser inceleme
konu alanında en az eser incelenen besteciler arasında Türk Gitar
bestecilerinin eserlerinin (iki) olduğu görülmektedir. Türk gitar eserlerinin
varlığı günden güne artmakta olduğu fakat lisansüstü seviyede
değerlendirilebilecek eserlerin sayıca az olduğu nedeni ile lisansüstü
araştırmacıların Türk gitar eserlerine bu boyutta ilgi duymadıkları
söylenebilir.
Eğitim bilimleri kapsamlı konu alanı olan tezlerin içeriklerine
bakıldığında öğrenme-öğretmeye ilişkin yöntem ve yaklaşımlarının gitar
eğitiminde uygulanabilirliğine yönelik tezlerin ağırlık kazandığı
görülmektedir. Özellikle müzik eğitimi lisansüstü programlarında
gerçekleştirilen tezlerin eğitim ile ilişkilendirilmesinin gerekliliğinden
dolayı bu programa dâhil olan öğrencilerin bu konu alanlarına
yönlendikleri düşünülebilir. Ayrıca yüksek lisans tezlerinin sayısı sanatta
yeterlik ve doktora tez türlerine göre daha fazla yapıldığı görülse de eğitim
bilimleri kapsamlı konu alanında gerçekleştirilen doktora (10)
seviyesindeki çalışmaların yüksek lisans (13) seviyesindeki çalışmalara
yakın olduğu görülmektedir. Bu türdeki öğretim yöntem ve yaklaşımların
gitar öğrencileri üzerinde etkisinin ölçüldüğü uygulamalı çalışmaların
süreç ve içerik olarak zor olması nedeni ile doktora seviyesindeki
araştırmacıların bu konuları tercih ettiği söylenebilir.
Müzik Türleri konulu Gitar tezlerine bakıldığında, Türk Müziği ile
ilişkili akademik tezlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Türk gitaristlerin
kendi kültürüne ait müziklere genel olarak ilgi duyduklarını, bu alanda var
olan düzenleme ve uyarlama çalışmaların varlığı ile anlıyoruz. Yeprem
(2007) yaptığı çalışmasında oda müzikleri ve farklı formda yazılan ya da
düzenlenen Türk müziği eserleri dışında sadece solo gitar için düzenlenmiş
114 adet Türk müziği düzenlemesi olduğu belirlenmiştir. İlgili çalışmanın
2007 verilerine dayandığı göz önüne alındığında günümüze kadar olan
süreçte Türk müziği ile ilgili yeni düzenleme ve uyarlama çalışmalarının
oldukça arttığı düşünülebilir. Aynı doğrultuda gitar alanında lisansüstü
seviyede çalışma yapan araştırmacıların gitarist ağırlıklı olduğu
düşünüldüğünde genç araştırmacıların Türk müziği ile boyutlandırılmış
çalışmalara ilgi duydukları söylenebilir. Müzik türleri alanında en az
Popüler müzik türündeki tezlerinin (1) olduğu görülmektedir. Bu durumun
olası sebepleri arasında Popüler müzik çalgılarının akademik platformda
henüz yeteri kadar yer almadığından dolayı lisansüstü düzeyindeki
araştırmacılarında bu alana yönelmedikleri söylenebilir.
Program İnceleme, Değerlendirme ve Model Önerisi konu içerikli
tezlere bakıldığında, mesleki müzik kurumlarının gitar programlarının
incelenmesi, değerlendirilmelerinin yanında alternatif gitar programı
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modeli önerisi içeren çalışmaların ağırlıkta olduğu gözlenmektedir. Bu
durumun olası sebepleri arasında özellikle mesleki müzik okullarının gitar
programında var olan sıkıntı ya da eksikleri yakinen gözlemleyebilen alan
araştırmacıları olduğu için bu yöndeki aksaklıkları ya da yenilikçi fikirleri
akademik ortama taşımak istedikleri düşünülmektedir. Doktora
seviyesindeki araştırmacıların da program geliştirmeye yönelik özgün
araştırmalara yöneldikleri söylenebilir.
Gitarda Dönem ve Ekoller Konu Alanındaki Akademik tezler
incelendiğinde, Rönesans, Barok, 19 yüzyıl ve 20 yüzyıl müzik
dönemlerine ait tezlerin yazıldığı görülmekte olup 2010 yılı itibari ile 20.
Yüzyıl dönemi gitar müziğine yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir.
Bu durumun olası sebebi olarak araştırmacıların geçtiğimiz yüzyılın
bestecilerini daha fazla tanımaya ve tanıtmaya merak duydukları
söylenebilir.
Gitar metotları konu alanında yapılan çalışmalara bakıldığında,
başlangıç gitar metotlarına yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı
görülmektedir. Türkiye’de Gitarın yaygınlaştığı ilk yıllarda yaygın olarak
kullanılan birkaç metot bulunmaktaydı. Günümüzde ise metotların
sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu artış ile araştırmacıların da
başlangıç düzeyinde olan metotları incelemek ve karşılaştırma
çalışmalarına yönlendikleri düşünülebilir.
Gitar teknikleri konu alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, sağ ve
sol tekniklerin incelenmesi öğretimi ve geliştirilmesine yönelik
çalışmaların ağırlık kazandığı görülmektedir. Fakat bir yandan bu konuda
var olan çalışmaların (7) az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Bunun olası
sebepleri arasında gitarda teknik çalışmaların nasıl uygulandığı ile ilgili
öğretici materyallerin yeteri kadar var olduğu gibi eğitimcilerin bu konuda
yeterli bilgi ve donanıma sahip olduklarından dolayı araştırmacıların bu
konu alanında derinleşmelerini kısıtladığı söylenebilir. Fakat bir yandan
alanda önemle eksikliği fark edilen gitar tekniklerinin uygulamadaki
yönelik yeni özgün fikirlerdir. Bu seviyede araştırmaların daha çok doktora
ya da sanatta yeterlilik seviyesindeki araştırmacıların ilgi duyulabileceği
bir konu olduğu düşünülmektedir.
Gitarın Okul müziğinde kullanımına yönelik olarak yapılan tezlere
bakıldığında, gitarın sınıf ortamında eşlik çalgısı olarak kullanımına
yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı görülse de bu konudaki çalışmaların
sayısının (6) yetersiz olduğu görülmektedir. Bunun olası sebepleri arasında
sadece ana çalgısı gitar olup hem müzik öğretmenliği hem de lisansüstü
programa dahil olan araştırmacıların sınıf ortamında duyduğu sıkıntı ve
eksiklikleri akademik çalışmalara yansıttığı söylenebilir. Bu sebeple
gitarın okul müziğinde kullanımına yönelik araştırmacıların daha az ilgi
gösterdikleri düşünebilir.
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Türk Gitar Besteci ve Yorumcuları konu alanındaki tezlerin içeriklerine
bakıldığında, Türk gitar besteci ve yorumcuların gitar müziğine katkılarına
yönelik tezlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Türkiye de gitar eğitimi
akademik ortamlara yayınlaşmasından bu yana çok büyük bir zaman
geçtiği söylenemez. Fakat bu süreç içerisinde gitarın hızla yaygınlaşmış ve
müzisyenlerin ilgi odağı olduğu söylenebilir. Türk gitar besteci ve
yorumcuların artması sonucu lisansüstü araştırmacıların ilgilendiği konu
alanlarına girdiği söylenebilir.
Müzik Teorisi konu alanındaki akademik tezlere bakıldığında, tez
içeriklerinin armoni ile ilgili öğretim ve yaklaşımların gitarda kullanımı ile
ilgili çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Müzik okullarında genelde
öğrencilere Armoni çalışmalarının piyano çalgısı ile gerçekleştirmeleri
önerilmektedir. Gitar öğrencilerinin gitar çalarken tırnakla icra ettikleri
için piyano tuşlarına çarpan tırnaklar gitaristin piyanoyu etkin olarak
kullanmalarını engellemektedir. Bu olası sebepler doğrultusunda amoni
yaklaşımlarının gitarda da uyarlanabileceği fikri araştırmacıları bu alanda
çalışma yapmaya itebilir.
Erken yaş gitar eğitimi konu alanındaki lisansüstü akademik tezlere
bakıldığında, ilk planda göze çarpan tezlerin yetersiz olduğudur. Bunun
olası sebepleri arasında küçük yaş grubu üzerinde çalgının yarattığı bir
takım zorluklar ve nitelikli öğretici materyallerin az sayıda olması
nedeniyle araştırmacıların küçük yaş grubu gitar eğitimini ilgi
duymadıkları düşünebilir.
Diğer konu alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların içeriklerine
bakıldığında, içerik olarak üç tez göze çarpmaktadır. Bunlar gitarda
mikrofonlama teknikleri, gitar yapımı ve Türk gitar festival ve
yarışmalarına yönelik sosyal etkinliklerin incelendiği çalışmalardır. İlk iki
konu gitar ile ilişkilendirilen spesifik çalışmalar olduğu söylenebilir.
Araştırmacıların bağlı olduğu enstitü onay verdiği sürece bu yöndeki özel
çalışmaların gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
Müzisyen sağlığı konu alanındaki lisansüstü akademik çalışmaların
içeriklerine bakıldığında, gitar öğrencilerinin önkol hastalıkları ve
gitaristlerin üst ekstremite kas-iskelet rahatsızlıklarının incelendiği 2 adet
tezin olduğu görülmektedir. Bu konu alanında var olan tezlerin sayıca
yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu durumun olası sebepleri arasında bir
araştırmacının müzisyen sağlığı konusunda araştırma yapabilmesi için
çalışma içeriğini tıp alanındaki farklı disiplinler ile ilişki kurması
gerekebilir. Bu nedenle araştırmacıların farklı uzmanlık gerektiren bu tür
konulara uzak kaldığı söylenebilir.
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2017 MÜZİK DERSİ 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR (LİSE)
ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME SÜRECİNDEKİ
TASLAK, ESAS VE REVİZE PROGRAMLARIN
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Cahit AKSU
1. Giriş
Öğretim programı; planlanmış ve tasarlanmış eğitim-öğretim
süreçlerinin uygulamadaki kullanma kılavuzu ve özellikle öğretmenin yol
haritasıdır.
Müzik öğretim programının tanımını Uçan, müzik öğretiminden
hareketle yapmaktadır;
“Müzik öğretimi, öğrenciyi, kendisi için hazırlanmış olan çevrenin
ögeleriyle etkileştirerek, davranışında müzikle ilgili istendik değişmeyi
gerçekleştirmeye yönelik “öğrenme yaşantısı oluşturma süreci” diye
tanımlanabilir. Bu tanıma göre, müzik öğretim programı, müzik
öğretiminin önceden tasarlanan ayrıntılı planı ve bu planın uygulamadaki
görünümüdür (2005: 62).”
Müzik dersleri daha önceki bazı okul türlerinin programlarında
görülmekle birlikte ilk kez 1914 yılından itibaren “Mekatib-i İptidaiye
Ders Müfredatı”nda, zamanın “Numune Mekatib-i” adıyla bilinen örnek
ilkokulları için hazırlanmış haftalık ders dağıtım cetvelinde, “Mûsikî Gına
ve Bazı Al-i Mûsikî” şeklinde ve her dönem birer saat süre ile gösterilmiştir
(Çelenk, 2008). Daha sonraki müzik öğretim programları cumhuriyet
döneminde çeşitli tarihlerde oluşturulmuştur.
İlkokul Müzik Öğretim Programları; 1924, 1926, 1936, 1948, 1968,
1994 ve 2006 ve 2017 yıllarında, Ortaokul müzik öğretim programları;
1927, 1930, 1931, 1938, 1949, 1971, 1986, 1994, 2006 ve 2017 yıllarında
oluşturulmuştur. Bunlardan 1994, 2006 öğretim programları “İlköğretim
Müzik Öğretim Programı” olarak bütünleştirilmiş şekilde, 2017 müzik
öğretim programı ise İlkokul ve Ortaokul ayrımında, fakat tek bir program
metninde sunulmuştur. 1952 yılından itibaren “Genel Lise”
programlarında müzik derslerine yer verilmeye başlandığı (Uçan, 1989:
12), 1956 yılında hazırlanan yeni lise programında müzik dersinin seçmeli
olarak konulduğu (Ünal ve Ünal, 2010) belirtilmektedir. Ancak Milli
Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 26 Eylül 1949 tarihli bildirisinde;
liselerde birinci sınıfların seçmeli müzik dersi için bir program da
yayınlanmıştır (T.C. MEB, Tebliğler Dergisi, 1949). Bu programa ek
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olarak 1957, 1971, 1986, 1991, 2009 ve 2017 yıllarında da lise müzik
öğretim programlarının geliştirildiğini görüyoruz.
2017 yılında hazırlanan orta öğretim (Lise) müzik öğretim programı;
önce taslak olarak paydaşların görüşüne sunulmuş, kesinleştirilip yarım
dönem için uygulamaya konulduktan kısa bir süre sonra da revize
edilmiştir.
Revize edilmiş programlar 20.01.2018 tarihinde yeniden
yayımlanmıştır. Bu konuda bakanlık web sayfasında şu açıklamalara yer
verilmiştir.
“İzleme değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili paydaşlar, kamu ve özel
sektör temsilcileri (öğretmen, öğrenci, dernek/meslek birlikleri/federasyonlar
ve Bakanlığımız ders kitabı yazarları) ile odak grup çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan izleme değerlendirme çalışmalarına ilave olarak çeşitli kamu kurum
kuruluşları ile ilgililerden Bakanlığımıza ulaşan görüş ve önerileri de
değerlendirilmiştir.
Yapılan
tespitler şeffaflık,
bilimsellik
ve
katılımcılık ilkelerinin gereği olarak öğretim programlarına yansıtılmış,
güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan güncelleme çalışmalarında
genel olarak öğretim programlarının yapısının korunmasına, özel bir
özen gösterilmiştir. Bu çerçevede genel olarak öğretim programlarında
redaksiyon ve tashih düzeyinde bir takım düzeltme ve düzenlemeler
yapılmıştır” (http://mufredat.meb.gov.tr).

2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı şeklinde
isimlendirilen programın taslak formatı ilk önce 13 Ocak 2017 tarihinde
Milli Eğitim Bakanının sunumu ile açıklandı (T.C., MEB, 2017a). Taslak
programla ilgili paydaş görüşleri alındıktan sonra son şekli verilen esas
programın uygulanmasına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 9.
Sınıflarda başlandı (T.C., MEB, 2017b). Daha sonra, 2018 yılı ocak ayında
da programın revize edilmiş son şekli yayınlandı (T.C., MEB, 2018).
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma 2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programının geliştirilme sürecinde hazırlanan “Taslak-Esas-Revize”
formatlarının karşılaştırılıp, programın özellikle program unsurları
açısından bu süreçte geçirdiği değişimlerin nitelik, nicelik ve olası
gerekçelerinin analiz edilmesini amaçlamaktadır.
1.2. Araştırmanın Önemi
Ülkemizde çağdaş program geliştirme ilkelerine göre hazırlanmış ilk
müzik öğretim programı 1994 ilköğretim müzik programı olup, 2000’li
yıllardan sonra hız verilen program geliştirme çalışmalarında; 2006 ve
2009 müzik öğretim programları ve en son geliştirilmiş olan 2017 müzik
öğretim programları, Türk Örgün Müzik Eğitimi’nin en modern öğretim
programlarıdır. Programlar oluşturulurken program unsurları paralelinde;
hedeflerin, içeriğin, eğitim durumlarının ve ölçme-değerlendirme
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durumlarının ne olacağı, nasıl düzenleneceği ve nasıl uygulanacağı
hakkında bilimsel çalışmaların verilerinden yararlanılır. Bu aşamada bu
sürece katkı sağlayacağı düşünülen tüm eğitim paydaşlarının görüşlerinin
alınması amaçlanır.
2017 lise müzik öğretim programına dönük ele alınan bu çalışmaya
benzer bir başka çalışmayı Bayburtlu (2015) yapmıştır. Araştırmacı,
Ortaokul Türkçe Öğretim Programı’nın taslak formatının paydaşlara
sunulduğunu ve programın; vizyon, temel yaklaşım, öğrenme alanları,
metin seçimleri, metinlerin sınıf düzeylerine göre değerlendirilmesi
kazanım sayı ve özellikleri açısından karşılaştırılmasına dönük alınan geri
bildirimlerle programlara son şeklinin verildiğini ifade etmiştir.
Bir başka çalışmada Bekdemir ve Bolat (2016) İlkokul ve Ortaokul
sosyal bilgiler programının 2005 ve 2015 taslak formatlarının
karşılaştırılmasını yaptıkları çalışmada yeni programın genel amaçlar,
öğrenme alanları ve kazanımlar açısından önceki programdan olan temel
farklılıklarını tespit etmişlerdir.
Türkiye’de program geliştirme çalışmalarının günümüzdeki görünümü
hakkında bilgi vermesi, program geliştirme sürecine etki eden bazı
unsurlar nedeniyle programa yapılan müdahaleler hakkında fikir vermesi
ve süreçte yapılan değişikliklerin program unsurlarına nasıl yansıtıldığını
göstermesi bakımından bu çalışma önemlidir.
2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren-örneklem, verilerin toplanması
ve analizi gibi yöntem bilgilerine yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma Betimsel bir araştırmadır ve belgesel taramalardan ‘Genel
Tarama’ Tekniği ile yürütülmüştür.
“Betimsel Araştırmalar; olayı olduğu gibi araştıran ve ele alınan olayların ve
durumların ayrıntılı bir biçimde araştırıldığı ve onların daha önceki olaylar
ve durumlarla ilişkilerinin incelenerek, “Ne” olduklarının betimlenmeye
çalışıldığı araştırmalardır” (Karakaya, 2009: 59).
“Belgesel Tarama; var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamadır. Bir
belgesel tarama tekniği olan ‘Genel Tarama’ ise araştırmacının araştırdığı
konuda incelediği, okuduğu, çalışmasına aktardığı literatür taramasını içerir”
(Cemaloğlu, 2009:154).

2.2. Evren-Örneklem
Bu araştırmanın evreni; Ortaöğretim (Lise) müzik öğretim programları,
örneklemi ise ‘Olasılık Temelli Olmayan Örnekleme Yöntemleri’nden
“Amaçlı Örnekleme” ile tespit edilen 2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12.
Sınıflar (Lise) Öğretim Programı’nın “Taslak-Esas-Revize” biçimlerinden
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oluşan 3 farklı versiyonudur. Olasılık Temelli Olmayan Örnekleme
Yöntemleri; özellikle nitel araştırmalarda kullanılan, var olan durum
hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin
amacının örneklemi küçük tutarak daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak olduğu
söylenebilir (Şahin, 2009:124). Amaçlı Örnekleme ise; evrenin
araştırmacının amacına uygun olarak kümelere ayrıldığı ve araştırmaya
uygun kümenin örneklem olarak seçildiği yöntemdir (Şahin, 2009:125).
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın birincil verileri; Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde
yayınlanan ilgili müzik öğretim programlarının metinlerine ulaşılarak elde
edilmiştir. İkincil veriler ise; konu ile ilgili özellikle konvansiyonel ve
sosyal medyada yayımlanan haberler ve duyurular ve konu ile ilgili diğer
alanyazının taranması ile elde edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmanın kapsamını oluşturan 2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12.
Sınıflar (Lise) Öğretim Programı’nın “Taslak-Esas-Revize” şeklindeki üç
farklı versiyonu üzerinde içerik analizleri yapılmıştır. İçerik Analizi; yazılı
ve sözlü materyallerin sistemli bir şekilde analiz edilerek, sözel olmayan
dokümanı nicel verilere dönüştürmektir (Balcı, 1997: 230). Bu kapsamda
veriler; ilgili program metinleri üzerindeki önemli kavram, ilke, genelleme,
benzerlik ve farklılıklar üzerindeki yorumlamalar ile analiz edilerek
sonuçlara ulaşılmıştır.
3.

Bulgular ve Yorum

2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim Programı’nın
geliştirilme ve tanıtılma sürecinde oluşturulan üç farklı program metni
üzerindeki analizlerden aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre:
1.
2017 yılında ülke çapında uygulamaya geçirilen yeni öğretim
programları içinde müzik öğretim programları; önce taslak programlar,
sonra uygulamaya sokulan esas programlar ve 2018 yılında da yeniden
düzenlenen revize edilmiş programlar şeklinde bir gelişim göstermiştir.
Müzik öğretim programlarının bu üç farklı versiyonunun geçirdiği
değişimlerle ilgili olarak daha önce Aksu (2018a) tarafından ilkokulortaokul program metinleri üzerindeki analizlerde değinilen ve bu süreçte
etkili olan temel yaklaşımı yansıtan önemli bir bulgu aşağıda
alıntılanmıştır.
“Öncelikle Ocak 2017 ile Ocak 2018 tarihleri arasındaki 1 yıllık süre zarfında
ülke bazında girişilen yeni öğretim programı geliştirme çalışmaları,
öncekilerden daha farklı olarak, paydaşlara program geliştirme süreçlerini
daha yakından izleme fırsatı sunmuştur. Taslak programların paydaşların
görüşlerine açılması, programlar üzerinde öğretmenler, akademisyenler,
öğrenci velileri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi oluşumlar, kanaat
önderleri vd. görüşlerini beyan etmeleri,
öğretim programlarının
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oluşumundaki demokratik katılımı yansıtması bakımından başlangıçta olumlu
bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Ancak; bu süreç içinde tartışmalı alan,
daha yarım dönem geçmeden programın niye revize edilmek zorunda olduğu
ve revize versiyonda yapılan önemli değişikliklerin hangi katılımcı süreçlerle
yapıldığının çok net olmamasıdır. Çünkü programın taslak metni ile esas
metninin oluşturulması aşamasındaki süreçlerin, programı revize etme
sürecinde işletilip işletilmediği çok net değildir” (Aksu, 2018a, 99).

Bakanlığın 2018 yılında revize ettiği programların revize gerekçelerini
sunduğu bilgilendirme yazısında;
“Yapılan güncelleme çalışmalarında genel olarak öğretim
programlarının yapısının korunmasına, özel bir özen gösterilmiştir. Bu
çerçevede genel olarak öğretim programlarında redaksiyon ve tashih
düzeyinde bir takım düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır”
(http://mufredat.meb.gov.tr.) denilmektedir.
Bu araştırmada; yukarıda sözü edilen güncelleme çalışmalarında
programların yapısının korunmaya çalışıldığı ve değişikliklerin redaksiyon
ve tashih düzeyinde yapıldığı şeklindeki açıklamaları karşılayan bulgulara
ulaşıldığı gibi bunların ötesinde bazı temel değişikliklerin de yapıldığı
tespit edilmiş ve aşağıda sıralanmıştır.
Yine Aksu’nun (2018a) çalışmasında belirttiği şekli ile;
“Başlangıçta takınılan ve katılıma olanak veren demokratik tavrın, sürecin
ilerleyen aşamalarında aynı dozda devam edip etmediği konusu tartışmaya
açıktır. Ayrıca hazırlanan programların pilot uygulamasının tüm sınıf
düzeylerinde yapılmamış olması, yapılan pilot uygulamanın da yarım dönemi
ve sadece 1., 5. ve ortaöğretim kurumları için 9. Sınıfları kapsamış olması ve
bu şekli ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında programın tüm sınıf
düzeylerinde uygulamaya geçecek olması, program geliştirme sürecinin zayıf
yönü olarak düşünülmüştür” (Aksu, 2018a, 99-100).

2.
Türkiye’de 2017 yılındaki program geliştirme çalışmaları
sürecinde; ilköğretim ve ortaöğretim eğitim programlarındaki tüm
derslerin öğretim programları, ortak bir tasarımla 2018 yılında revize
edilmiştir. Bu yeni tasarım içinde programlar; “Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretim Programları”, “Öğretim Programlarının Amaçları”, “Öğretim
Programlarının Perspektifi”, “Öğretim Programlarında Ölçme
Değerlendirme Yaklaşımı”, “Bireysel Gelişim ve Öğretim programları” ve
“Sonuç” başlıklarından oluşan ortak bir düzenleme ile sunulmuşlardır.
Aynı yapı lise müzik öğretim programı için de geçerlidir. Söz konusu
program bu şekli ile taslak programdan ve uygulamaya sokulan esas
metninden farklı bir yapıyı yansıtmıştır.
3.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın üç farklı versiyonundaki “Genel Amaç” maddelerine
baktığımızda; taslak ve esas program metinlerinde genel amaçlar başlığı
altında 13 adet genel amaç maddesi varken, revize programda “Müzik
Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları” başlığı altında 12 adet amaç
maddesi mevcuttur. Literatürde; bir öğretim programının “Genel
Amaçları” şeklinde ifade edilmesi gereken amaçlar, 2017 öğretim
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programlarında “Özel Amaçlar” başlığında verilmiştir. Bu değişikliğin
bilinçli mi veya rastgele mi yapıldığı belli değildir. Taslak ve esas
programdaki; “Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma gücünü
geliştirmeleri” şeklindeki madde revize programdan çıkartılmıştır. Bu
genel amaç maddesinin revize programdan çıkartılması, günümüz çağdaş
öğrenme yaklaşımlarına zıt bir görünümü yansıtmaktadır. Her ne kadar
yeni öğretim programlarında özellikle bahsedilmese de, program
sunumlarından programlarının desenlendiği öğrenme yaklaşımının büyük
ölçüde 2006 ve 2009 müzik öğretim programlarında olduğu gibi
“Yapılandırmacılık (Constructivism)” ve onun öğretimsel uygulamaları
olduğu gözlenmektedir. Yapılandırmacı yaklaşım ve onun öğretimsel
uygulamalarında bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme, bilgiyi dönüştürme ve
bilgiyi üretme çok önemli bir yer tutar. Buradan bilimsel yöntem ve
bilimsel araştırma kavramlarının öğrenmede aktif tutulması ve öğrenme
etkinliklerini çevrelemesi gerektiği anlamı da çıkmaktadır.
“Öğretme ve öğrenme; bilimsel yönteme göre hayatı yeniden yapılandırma
sürecidir (Ornstein ve Hopkins, 1998’den akt. Erdem ve Demirel, 2002).
“Çağdaş toplumların temel özelliklerinden biri olarak görülen araştırma
kültürü bilişsel, duyuşsal ve devinsel yeterlikleri ya da nitelikleri kapsamakta
ve bireylere eğitimle kazandırılabileceği kabul edilmektedir. Ancak, araştırma
bilgi ve becerisinin kazandırılması, bireyin araştırma yapabilmesi için temel
bir koşul olmakla birlikte yeterli değildir. Bireyin bu alana yönelik ilgisinin,
sahip olduğu değerlerin ve hatta bu süreci kendisi için bir tehdit unsuru olarak
görüp görmemesinin de onun araştırma yapmasında etkili olduğu ifade
edilebilir” (Büyüköztürk, 1999).
“Müzik öğretim programlarının ‘bilimsel araştırma’ya dönük
yaklaşımlarına ek olarak günümüzde öğretim süreçlerinde kullanılan pek
çok çağdaş öğrenme stratejileri, yöntem ve teknikleri açısından “bilimsel
araştırma” olgusuna dikkat çekmek gerekir. Bunların içinde;
yapılandırmacılığın öğretimsel uygulamaları olan probleme dayalı
öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme, yaratıcılık ve yaratıcı
düşünme gibi yeni yaklaşımlar sayılabilir” (Aksu, 2018b, s.4).

Yukarıdaki alıntılardan da görüleceği üzere bilgi çağı, bilgi toplumu vb.
kavramlarla çevrili olan günümüz eğitim-öğretim çevresinde, yeni
hazırlanan bir öğretim programından “Araştırma yapma, bilgi üretme ve
bilgiyi kullanma gücünü geliştirmeleri” şeklindeki bir genel amaç
maddesini çıkartmak eğitimbilimsel anlamda doğru olmadığı gibi, bilimsel
araştırma yapma, bilgi üretme veya bilgiyi kullanma gücü ve becerisini
müzik dersinden bağımsız düşünmek te yanlış bir yaklaşımdır.
4.
Programın “Alana Özgü Beceriler” bölümü incelendiğinde
taslak ve esas programda 19 adet alana özgü beceri sınıflandırılmışken
revize programda 10 adet beceri sunulmuştur.
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Tablo1. 2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın Üç Farklı Versiyonundaki “Alana Özgü Beceriler”
Taslak Program

Esas Program

Revize Program

1. Analitik düşünme

1. Akıl yürütme

1. Deşifre becerisi

2. Eleştirel düşünme

2. Analitik düşünme

2. Eleştirel düşünme

3. Türkçeyi doğru, düzgün
ve etkili kullanma
4. Araştırma

3. Araştırma

3. Estetik algı

4.Bilgi
ve
iletişim
teknolojilerini kullanma

4. İcra ve yorumlama

5. İletişim

5. Deşifre becerisi

6. Sonuç çıkarma

6. Eleştirel düşünme

5. Müziği iletişim dili olarak
kullanma
6.Katılımcı
müziksel
çalışma (Koro vb.)

7. Planlı çalışma

7. Estetik algı

7. Makamsal ve tonal ayırt
edicilik

8. İlişkilendirme

8. İcra ve yorumlama

8.Müzik
terminolojisini
doğru ve yerinde kullanma

9. Akıl yürütme

9. İletişim

9. Sahne ve performans
becerisi

10. Bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma

10. İlişkilendirme

10. Müzik teknolojilerini
kullanma

11. İşbirliği

11. İş birliği

12. Problem çözme

12. Makamsal ve tonal diziezgileri tanıma

13. Deşifre becerisi

13. Müzik terminolojisini
doğru ve yerinde kullanma

14. Sahne ve performans
becerisi

14. Planlı çalışma

15. Tonalite ve modalite
(makam) tanıma

15. Problem çözme

16. Müzik terminolojisini
doğru ve yerinde kullanma

16. Sahne ve performans
becerisi

17. İcra ve yorumlama

17. Sonuç çıkarma

18. Estetik algı

18.
Sosyo-kültürel
farkındalık

19.
Sosyo-kültürel
farkındalık

19. Türkçeyi doğru, düzgün
ve etkili kullanma

Tablo incelendiğinde ilk göze çarpan unsur, 2018 yılında revize edilen
programdaki alana özgü becerilerin müzikle daha çok bağdaştırılmış
olması yani bir başka deyişle daha işe vuruk olarak düzenlenmiş olmasıdır.
Taslak ve esas programda verilen beceriler, temel eğitim süreçlerinden
geçen bir bireyin genel anlamda kazanması gereken becerileri ifade
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ediyorken revize programdaki beceriler tam da olması gerektiği gibi sadece
müzik eğitimi ile oluşturulması gereken becerileri ifade etmektedir. Bu
bakımdan bu düzenleme doğru ve yerindedir.
5.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nda önemli bir konu da “Değerler” konusudur. Programın revize
formatında değerlerimizin öğretim programlarının perspektifini oluşturan
ilkeler toplamı olduğu, eğitim sisteminin sadece akademik açıdan başarılı,
belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı olmadığı
ve sistemin asli görevinin temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek
olduğu belirtilmektedir (T.C. MEB, 2018).
Taslak (T.C. MEB, 2017a) ve esas (T.C. MEB, 2017b) programlarda;
değerler konusu “ulusal, evrensel, tarihî, millî, manevi ve ahlaki değerler”
şeklinde vurgulanmıştır. Revize programda ise (T.C. MEB, 2018);
değerlerimizin toplumumuzun millî ve manevi kaynaklarından damıtılarak
dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımız
olduğu vurgulanmıştır.
Taslak programda söz konusu değerler; saygı, hürmet, merhamet,
dürüstlük, hoşgörü, bağlılık, doğruluk, nezaket, iyi niyet, milli bilinç
şeklinde sıralanmışken, programın uygulamaya başlanan esas ve sonradan
düzenlenen revize formatında bu değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz
denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik
şeklinde sunulmuştur.
Taslak programda 10 adet, esas ve revize programda da 10 adet değer
sıralanmıştır. Programın üç farklı versiyonunda nicelik olarak aynı sayıda
değer kapsanmakla birlikte, taslak programda verilen değerler ile esas ve
revize programdaki değerlerde niteliksel farklılıklar söz konusu olmuştur.
Programın taslak formatı ile esas ve revize formatında belirtilen
değerlerden ortak olanlar; saygı, dürüstlük, milli bilinç(vatanseverlik)
şeklinde tespit edilebilmektedir. Özellikle taslak programda sözü edilen
değerler birbirleri ile hemen hemen eş anlamlı iken (örneğin doğruluk ile
dürüstlük, saygı ile hürmet, hoşgörü ile iyi niyet) ve kapsayıcı değilken
(örneğin sevgi, sorumluluk, sabır vd. değerlerin olmaması) programın
diğer formatlarında bu anlatım bozukluğu düzeltilmiş ve değerler daha
kapsayıcı olarak kurgulanmıştır. Bu yapı, hem programın baştan savmayla
aceleye getirildiği algısını düzeltmiş hem de müzik dersi ile daha ilişkili ve
uyumlu değerlerin öngörüldüğüne işaret etmiştir.
6.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın taslak, esas ve revize formatlarının “Ölçme-Değerlendirme
Yaklaşımı” açısından incelenmesine ilişkin şunları söylemek mümkündür.
Öncelikle programın taslak formatında ölçme-değerlendirme yaklaşımının
anlatıldığı bölümde, kullanılabilecek ölçeklerden bahsedilirken bu
ölçeklerde; “notaların doğru yazılması ve okunması, eserin doğru ve
bütünlük içinde seslendirilmesi gibi teknik ölçütlerin kapsanması”
şeklinde müzik dersinin kazanımlarına özgü ölçme-değerlendirme
178

uygulamaları vurgulanmıştır. Programın esas ve revize formatlarında ise
genel manada ve tüm dersler için geçerli ölçme-değerlendirme
faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlara vurgu yapılmıştır.
(Örneğin herkese uygun ve herkes için geçerli ve standart bir ölçmedeğerlendirme sürecinin olamayacağı gibi).
Bu konu ile ilgili diğer tespitler genel olarak, Aksu’nun (2018a) daha
önce ilkokul ve ortaokul müzik öğretim programlarının farklı formatları
üzerine yaptığı çalışmada vurgulanan noktalarla aynıdır. Buna göre;
“Programın taslak ve esas metinlerinde müzik dersi ölçme-değerlendirme
çalışmaları için örnek ölçek türleri sıralanmışken, programın revize
formatında bu konudaki özgünlük ve yaratıcılığın öğretmenden beklendiği
belirtilmiştir. Programın taslak ve esas metinlerinde müzik dersinde
kullanılması gereken ölçekler ve değerlendirme aşamaları hakkında daha
kesin ve sınırlayıcı ifadeler kullanılmışken (uygulanmalıdır, kullanılmalıdır,
bulunmalıdır vb.) programın revize formatında programın ölçme araç ve
yöntemleri açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmediği, sadece yol
gösterdiği belirtilmiştir” (Aksu, 2018a, s.101).

7.
2017 tarihli yeni müzik öğretim programlarında “Çalma”
becerisini hedefleyen kazanımlar kaldırılmıştır. Bu kapsamda da
programların 4 öğrenme alanından birisi olan “Dinleme-Söyleme-Çalma”
öğrenme alanı yeni öğretim programlarında “Dinleme-Söyleme” şeklinde
verilmiştir.
Programın taslak formatında bu öğrenme alanı “Dinleme-SöylemeÇalma” olarak verildikten sonra programın esas ve revize formatında bu
alan “Dinleme-Söyleme” olarak sunulmuştur. Ancak uygulamaya konulan
esas programda çalma öğrenme alanı olmamasına rağmen program
metninde çalgı çalmaya atıf yapan direktifler sunulmuştur. Örneğin;
“Öğrencilerin etkinlikler çerçevesinde proje, poster ve afiş hazırlayarak, şarkı
sözü yazarak, çalgı çalarak, beste yaparak oluşturdukları ürünleri uygun
ortamlarda, aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları mutlaka desteklenmelidir”
(T.C. MEB, 2017b, s.18).

Bir başka örnek;
“Nörobilim ve müzik psikolojisi bilim dallarında yapılan güncel çalışmalar
çalgı eğitiminin beynin farklı işlev gören bölgelerini geliştirdiğini ortaya
çıkarmıştır. Dolayısıyla çalgı eğitimi her sınıf düzeyinde yeterli derecede
gerçekleştirilmelidir.” (T.C. MEB, 2017b, s.18).

2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim Programı’nın
2018 yılında revize edilen formatında ise bu tutarsız yapı düzeltilip çalgı
eğitimine dönük etkinliklerin öğrencilerin talep yetenekleri doğrultusunda
dikkate alınıp rehberlik yapılabileceği belirtilmiştir (T.C. MEB, 2018,
s.15).
Çalgı eğitimi ile ilgili taslak, esas ve revize program arasındaki bazı
çelişkiler kazanımlar üzerinden de tespit edilebilmektedir.
Örneğin 9. Sınıf taslak programda “Dinleme-Söyleme-Çalma”
öğrenme alanı için öngörülen “Mü.9.A.4. Eserleri hız ve gürlük terimlerine
uygun olarak seslendirir” kazanımının açıklamasında “Sınıfta mevcut
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olan çeşitli çalgılar (flüt, bağlama, gitar vb.) kullanılır” denilmektedir. Bu
kazanım ve açıklamasının esas ve revize programda “Dinleme-Söyleme”
olarak kullanılan öğrenme alanı altında da aynı şekilde ve hatta revize
programda ilgili kazanımın açıklamasında verilen çalgı yelpazesi de
genişletilerek; “Sınıfta mevcut olan çeşitli çalgılar (flüt, dilli kaval,
bağlama, gitar, ut, kanun, keman, piyano vb.) kullanılır” şeklinde verilmesi
bir çelişkiyi yansıtmaktadır. Çalgı eğitiminin öngörülmediği bir öğretim
programında bu çalgıları kimlerin nasıl kullanacağı konusunda bir açıklık
yoktur.
Bir başka örnek 11. Sınıftan verilebilir. Esas program metnindeki
“11.A.2. Temel durumdaki majör-minör akorları seslendirir” kazanımının
açıklamasında bulunan
“Akorların yapısı açıklanarak, öğrenilen
tonalitelerdeki akor seslerinin çalgılarla seslendirilmesi sağlanır”
şeklindeki kazanımın açıklaması revize programda değiştirilerek çalgı
boyutu açıklamadan çıkartılmıştır. Böylece uygulamaya başlanan
programın yukarıda bahsedilen çelişkisinin revize programla ortadan
kaldırılması hedeflenmiştir.
8.
Müzik öğretim programının üç formatında da bulunan
“Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altında,
programın taslak metnindeki “…öğrenciler arasındaki bireysel ve kültürel
farklılıklar…” ifadesi, esas ve revize programda “…öğrencilerin müziksel
anlamda bireysel ve kültürel farklılıkları…” şeklinde düzeltildi.
Aynı konu başlığında; taslak programda “Öğrencilerin etkinlikler
çerçevesinde proje, poster ve afiş hazırlayarak, şarkı sözü yazarak, çalgı
yaparak, beste yaparak oluşturdukları ürünleri…” ifadesi esas programda,
“Öğrencilerin etkinlikler çerçevesinde proje, poster ve afiş hazırlayarak,
şarkı sözü yazarak, çalgı çalarak, beste yaparak oluşturdukları ürünleri…”
şeklinde sunulduktan sonra revize programda bu ifadede yer alan “çalgı
çalarak” bölümü çıkartılmıştır.
Yine “Programın Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı
altında, öğretmenlerin ders kitabı dışında başvuracakları materyaller
sayılırken, programın esas formatında bulunmayan “Ayrıca EBA gibi
kaynaklar takip edilerek alana ilişkin materyaller ve önerilen müzik
yazılımları eğitim öğretim sürecine dâhil edilmelidir” ibaresi revize
programda yer almıştır. Böylece müzik öğretmenlerinin EBA’dan daha sık
ve daha etkili yararlanmaları amaçlanmıştır.
9.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın taslak formatında bulunmayan “Öğrencilerden her sınıf
düzeyinde türkü, şarkı vb. söyleme etkinliklerinden dengeli olarak sekiz
eser seslendirmeleri beklenmelidir” ibaresi programın esas ve revize
formatlarında kapsanmıştır. Bu önemli farklılık ilkokul ve ortaokul müzik
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öğretim programında da aynen belirtilmiştir. Bu konuda Aksu (2018a) şu
yorumu yapmaktadır.
“Bu yaklaşım; müzik derslerinde amaçlanan müzik kültürü ve müzik estetiğine
dönük bilgi, beceri ve tutumları bir şekilde somutlaştırmak, öğretimin garantili
sonucunu almayı sağlamaya dönük bir yaklaşım olarak düşünülmekle birlikte,
davranışçı yaklaşımı canlandırması ve uzantısında ezberciliği oluşturması
tehlikesini de barındırmaktadır (Aksu, 2018a, s.102).”

10. “İlişkilendirme” kavramı yeni öğretim programlarında özellikle
vurgulanan bir konudur. 2004 yılında girişilen Yapılandırmacı Yaklaşıma
Dayalı Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme
Raporu’nda dersler arasındaki ilişkilendirmeler için; “Öğrencinin
bütünlüğü ve programın geliştirmeye çalıştığı özelliklerin bütünlüğü ve
devamlılığı açısından diğer programlarla ilişki çok önemlidir”
(http://www.erg.sabanciuniv.edu/) denilerek yeni programlardaki ilişkili
disiplinlerden bahsedilmiştir.
Talim Terbiye
Kurulu’nun
sitesinde;
dersler
arasındaki
ilişkilendirmelerle ilgili olarak;
“Programda yer verilen ders içi ve ders dışı ilişkilendirme, dersler/kazanımlar
arasındaki tamamlayıcılık ilişkisinin gereği olup; hatırlatma, kavrama, diğer
derslerle ve yaşamla bağlantı kurma amacına dönüktür. Öğretmen, bu
ilişkilendirmenin hangilerine ne kadar yer vereceğini, öğrencilerinin
ihtiyaçları temelinde karar verecek, plânlayacak ve uygulayacaktır”
(http://talimterbiye.mebnet.net/sorulansorular.html). denilmektedir.
“Öğretim programlarında disiplinler arası ilişkiyi sağlamak için içerik
sınırlarını ortadan kaldırarak, öğrencilerin farklı ders konularının hayatlarını
nasıl etkilediğini ve her disiplinin güçlü yanlarını diğerleriyle bağlantısını
etkin biçimde göstermek önemlidir” (Yarımca, 2010, s.4).
“Günümüzde sanat eğitimiyle ilgili derslerin, bütün sanat türlerini kucaklayan
bir kapsamda ve diğer derslerle entegre edilmiş biçimde işlenmesi
düşünülmelidir. Bugün önemi anlaşılmış olan duygusal zekâ, çok yönlü zekâ
gibi yetiler, kapsamlı sanat eğitimi programlarıyla geliştirilebilmektedir.
21.yy’ın gereksinim duyduğu buluşçu, yaratıcı, planlayıcı, tüm beyinsel yetileri
geliştirilmiş bireylerin yetiştirilmesi sırasında sanat eğitimi alanının kapsamı
zenginleşerek, çeşitli disiplinlerle desteklenerek gelişimini sürdürmektedir
(Yarımca, 2011, s.5).”

Öğretim programlarında ilişkilendirmeler dersin kendi içinde kendi
öğrenme alanları ve kendi kazanımları içinde olabileceği gibi, diğer
disiplinlerle ilişkilendirme ve ara disiplinlerle ilişkilendirme şeklinde de
olabilmektedir.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim Programı’na
baktığımızda programın taslak metninde ‘ilişkilendirme’ ile ilgili bir
direktif veya uygulama şekli görülmemektedir. Programın esas metninde
ise bu konu;
“Ayrıca kazanımlar yeri geldikçe farklı kazanımlarla
ilişkilendirme yapılarak tekrar verilebilir” (T.C., MEB, 2017b, s.19)
biçiminde sunulmuştur. Programın revize formatında ise “Kazanımlar yeri
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geldikçe farklı kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak tekrar verilebilir.
Ayrıca aynı sınıf seviyesindeki diğer derslerle de uygun kazanımlarda
disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılmalıdır” (T.C., MEB, 2018, s.15)
şeklinde belirtilmiştir.
Analiz edildiğinde; esas programda vurgulanan “farklı kazanımlarla
ilişkilendirme” olgusunun revize programda daha da genişletilerek ve
olması gerektiği gibi “diğer disiplinlerle de ilişkilendirme yapılmalıdır”
boyutuna taşındığını görmekteyiz. Programın üç formatındaki bu farklı
içerik, programın, “ilişkilendirmeler” boyutunda detaylı analiz edilmeden
oluşturulduğu ve bu süreçte de belli bir acelecilik ve acemilikle
davranıldığı görüntüsünü vermektedir.
11.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın “Taslak-Esas-Revize” formatlarındaki karşılaştırmalar
program metinleri içindeki kazanım sayıları tablosu üzerinden
yapıldığında yine farklılıklar görülmektedir.
Tablo 2. 2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın “Taslak-Esas-Revize” Formatlarındaki Kazanım
Sayıları Gösterimi
Sınıflar/Program Formatları
10. Sınıf

11. Sınıf

12. Sınıf

Revize

Esas

Taslak

Revize

Esas

Taslak

Revize

Esas

Taslak

Revize

Esas

Taslak

ÖĞRENME
ALANLARI/

KAZANIM
SAYILARI

9. Sınıf

DinlemeSöylem
e (Çalma)

9

7

7

8

8

8

6

7

7

5

5

5

Müziksel Algı
ve Bilgilenme

8

6

5

4

5

5

5

5

5

3

3

3

Müziksel
Yaratıcılık

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

Müzik
Kültürü

6

9

9

7

7

6

8

8

8

12

10

10

27

26

25

22

23

22

23

24

24

18

21

21

TOPLAM

Tablo incelendiğinde programın üç farklı formatında da kazanım
sayılarının değiştiğini görmekteyiz. Örneğin 9. Sınıflarda taslak
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programda 27 olan kazanım sayısı, esas programda 26 ve revize edilen
programda da 25 olmuştur. Bu kapsamda program formatları arasında en
az değişiklik 12. Sınıfta olmakla birlikte bu sınıfın taslak program
formatında kazanımların toplam sayısı 23 olacakken 18 olarak yazılmıştır.
Programların farklı formatları arasındaki bu niceliksel değişiklikler ve
maddi hatalar programın revize edilmesine bir gerekçe oluşturmuştur.
Ancak bu durum program geliştirme sürecindeki acelecilik ve özensizliğin
bir göstergesi olarak ta yorumlanabilir.
12.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın dört sınıfında da verilen “Müzikle ilgili araştırma ve
çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır” kazanımı altındaki
“Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.),
bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları
sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup oluşturarak, eser
ve çalışmalarını, nota yazım programları (musescore, denemo, frescobaldi
vb.) ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme programları (ardour,
audacity vb.) ile de kayıt etme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar”
açıklaması, revize programda düzeltilerek programın ilk iki formatında
verilen marka isimleri programdan kaldırılmıştır.
13.
Yeni programın geçirdiği değişikliklerin yansıdığı program
metinlerindeki önemli bir tespit de; yeni programda Geleneksel Türk
Müziği ile ilgili bilgi, beceri ve tutumların hem eski programa hem de yeni
programın taslak formatına göre esas ve revize programda daha çok
vurgulanıyor olmasıdır.
Buna en tipik örnek 9. Sınıf Dinleme-Söyleme-(Çalma) öğrenme
alanından verilebilir. Programın taslak metninde;
“Mü.9.A.5. Majör-minör tonalitelerden oluşan eserler seslendirir”
kazanımı programın esas ve revize formatlarından kaldırılmıştır.
Yine taslak metinde aynı sınıfın aynı aynı öğrenme alanındaki;
“Mü.9.A.8. Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir”
kazanımının açıklamasında verilen,
“a) Geleneksel Türk halk ve sanat müziği, mehter müziği ve dinî müzik
örneklerinden oluşan eserler seslendirilir” ve
“b) Güncel popüler müzik türlerinden (pop, caz, rock, rap vb.) nitelikli
örnekler seslendirilir”
şeklindeki açıklamanın (b) maddesi programın
formatlarından kaldırılmıştır.

esas ve revize

Bir başka örnek 10. Sınıftan verilebilir. Programın taslak metninde
bulunan; “Mü.10.A.8. Klasik Batı müziği türlerine ait eserleri seslendirir.
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Barok ve Klasik döneme ait eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar
yapılması sağlanır” kazanımı ve açıklaması, esas ve revize metinlerden
kaldırılmıştır.
Yine 11. Sınıf taslak programın müzik kültürü öğrenme alanındaki;
“Mü.11.D.4. Klasik Batı müziği türlerini ayırt eder. Klasik Batı müziği
türleri (süit, opera, sonat, rondo, konçerto, senfoni) sınıflandırılarak bu
türlere ait örnek dinletilerle Klasik Batı müziği türlerinin ayırt edilmesi
sağlanır” kazanımı ve açıklaması programın esas ve revize formatlarında;
“11.D.6. Müzik biçimlerini (formlarını) ayırt eder”
“a) Türk müziği biçimlerini (kâr, kâr-ı natık, beste, ağır semai, yürük
semai, peşrev, saz semaisi, longa, köçekçe, sirto, mandıra, oyun havası,
zeybek, çiftetelli vb.) sınıflandırarak bu biçimlere ait örnek dinletilerle
Türk müziği biçimlerinin ayırt edilmesi sağlanır”
“b) Batı müziği biçimlerini (süit, opera, sonat, rondo, konçerto, senfoni
vb.) sınıflandırılarak bu biçimlere ait örnek dinletilerle Batı müziği
biçimlerinin ayırt edilmesi sağlanır” şeklinde verilerek müzik biçimleri
konusu Türk müziğini de kapsayacak şekilde revize edilmiştir.
Yeni programdaki Geleneksel Türk Müziği türleri ve nazariyatına
ilişkin bu baskın yapı, programın Türk müziği eksenli oluşturulduğu
şeklinde yorumlansa da, program içeriğindeki müzik tür ve biçimlerine
ilişkin geniş yelpazenin, hem lise müzik öğretim programının kendi içinde
hem de kıyaslandığında ilkokul-ortaokul müzik öğretim programına göre
daha dengeli olduğu gözlenmektedir.
“2017 Ortaöğretim (Lise) Müzik Öğretim Programı, devamı olduğu 2017
İlkokul ve Ortaokul Müzik Öğretim Programı gibi “Türk müziği odaklı”
(Geleneksel Türk Müziklerimizin nazariyatı, yapısı, formu, kaynakları ve
işlediği konularla ilgili kazanımlara bakıldığında) bir programmış gibi
algılansa da, klasik batı müziği ve diğer ülke ve toplumlara ait müzik türlerine
dönük kazanımların niteliği ve niceliği açısından ilkokul ve ortaokul
programından daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir içerikle sunulmuştur. Bu
anlamda lise müzik programı, ilkokul ve ortaokul programından farklıdır
(Aksu, 2018c, s.188).”

14.
Programın “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanında bulunan;
“Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden
yararlanır” şeklindeki kazanımın açıklamasında taslak programda
bulunmayan; “İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik
kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır” şeklinde bir açıklama
maddesi esas ve revize programda kapsanmıştır. Aynı şekilde programın
tüm formatlarında bulunan “Müzik alanına ait ana ve yan meslekleri tanır”,
“Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar” gibi yeni kazanımlar
yeni programın önemli artıları olarak değerlendirilebilir.
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15.
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim
Programı’nın “Dinleme-Söyleme-(Çalma)” öğrenme alanında bulunan
“Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir” kazanımı içinde 9. Sınıf
taslak programda önce Rast ve Nihavent makamlarına ilişkin içerik ve
etkinlik öngörülmüşken esas ve revize programlarda bu makamlar Uşşak
ve Hicaz olarak verilmiştir. 10. Sınıf taslak programda Kürdi ve Hüseyni
makamlarına ilişkin içerik ve etkinlik öngörülmüşken esas ve revize
programlarda bu makamlar Rast ve Saba olarak verilmiştir. 11. Sınıf taslak
programda Hicaz ve Karcığar makamlarına ilişkin içerik ve etkinlik
öngörülmüşken esas ve revize programlarda bu makamlar Segah ve
Hüzzam olarak verilmiştir. 12. Sınıf taslak programda Segah ve Saba
makamlarına ilişkin içerik ve etkinlik öngörülmüşken esas ve revize
programlarda bu makamlar Kürdi, Hüseyni ve Nihavent olarak verilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
2017 Müzik Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar (Lise) Öğretim Programı’nın
geliştirilme süreci içinde program, üç farklı şekilde kağıda dökülmüş olup
programın bu üç farklı formatında önemli değişiklikler olduğu
gözlenmiştir. Ancak bu düzenlemelerin uygulamadaki program geri
dönütlerinden ziyade, programın temel yaklaşımının belirlenmesinde etkili
olan bakış açısından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü 2017-2018 eğitim
öğretim döneminde uygulanmaya başlanan yeni programın 2018 yılının
hemen başında revize edilmesinin gerekçesinin sahadan elde edilen geri
dönütler olamayacağı düşünülmektedir. Kaldı ki bu yeni programlar ilgili
eğitim-öğretim yılı içinde sadece 1., 5. ve 9. Sınıflarda uygulanmaya
başlamıştır. Bu nedenle bakanlığın revize gerekçelerinde bahsettiği ve bu
çalışmanın başında da verilen açıklamada (http://mufredat.meb.gov.tr)
görüş alınan paydaşlar arasında akademik camia belirtilmezken, daha önce
taslak programların yayınlanması ve bakanlığın internet sitesi üzerinden
paydaşların görüşlerine açılarak geri dönüt alınması şeklinde kurgulanan
sürecin, programların revize aşamasında işletilmediği tespit edilmiştir.
Bu duruma ek olarak taslak program üzerinde oldukça fazla redaksiyon
ve düzeltme yapılmış olması da programların hazırlanmasında belli bir
acelecilik, dikkatsizlik, kararsızlık ve program içeriğine dönük bilinçli
müdahalelerin olduğunu göstermiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından 2017 yılında
geliştirilen tüm öğretim programlarında işletilen süreçler, örgün temel
müzik öğretimi programlarının geliştirilmesi aşamasında da geçerli
olmuştur. Bu çalışmalar esnasında başlangıçta benimsenen tüm
paydaşların katılımına ve görüşlerine imkân veren yaklaşımın, programın
revize edilmesi aşamasında gösterilmemesi, programların şekillenmesinde
etkili olan demokratik süreçler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmuştur.
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Öğretim programlarının toplumun ve devletin felsefi ve ideolojik
bakışını yansıtması normaldir. Ancak bu bakışın oluşmasında bilimsel
zihniyet ve bilimsel bilginin hâkim olması gereği dikkatlerden
kaçırılmamalıdır.
Programlar hazırlanırken ihtiyaç analizi çok iyi yapılmalı ve programlar
hakkında, programın uygulamadaki görüntüsü bilimsel süreçlerle analiz
edildikten sonra anlamlı ve önemli geri dönütlere göre karar verilmelidir.
Öğretim programı hazırlanırken bu konuda katkısı olabilecek başta
akademisyenler olmak üzere tüm paydaşlara danışılmalı ve onların fikir ve
katkılarının alınmasına önem ve özen gösterilmelidir.
Öğretim programı metin haline dönüştürülürken temel kavram, ilke ve
genellemelerle ilgili maddi hatalar ve içerik hataları dikkatlice gözden
geçirilmeli ve ancak ondan sonra kamuoyuna sunulmalıdır.
Bir öğretim programının herhangi bir unsuruna yapılacak müdahale
programın diğer tüm unsurlarını da etkiler. O nedenle program geliştirme
sürecinde uygulamadaki program üzerinde yapılacak revize çalışmalarında
yine uzman kişilerin görüş, öneri ve katkılarının alınmasına dönük
demokratik katılımcı anlayışın korunması konusunda gerekli özen
gösterilmelidir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLILAR VE HAYAT
ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN BİLİMSEL
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yunus KÜTÜKCÜ-Salih ATEŞ
Giriş
“Bilimsel okuryazarlık” teriminin tarihsel süreci, 1950’lerin sonlarında
ve ulaşılan kayıtlarda basılı olarak ilk kez Paul Hurd tarafından Bilim
Okuryazarlığı: Amerikan Okullarında Anlamı adlı yayında kullanıldığı
görülmektedir (DeBoer, 1991; Roberts, 1983). Yinede, Shamos (1995)
bilimsel okuryazarlık konseptinin unsurları konusuna dair ilgi ve kaygının
(halkın bilimsel bilgi sahibi olması gerektiği fikri) en az bu yüzyılın
başlarına kadar gittiğini söylese de Laugksch (2000) yaptığı araştırmada
çağdaş bir bağlamda bilimsel okuryazarlığa sadece 1950’lerin sonlarına
doğru vurgu yapıldığını belirtmektedir. Bu dönemin kendine has özelliği
bilimsel okuryazarlık tartışmalarının bir kavram olarak yerleştirilmesine de
yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
Bilimsel okuryazarlık ile ilgili olarak literatür incelendiğinde konunun
bu dönemde aktif araştırma alanlarından biri olduğu görülmektedir. Bilime
ve fen eğitimine verilen destek bağlamında, çok sayıda yazar bilimsel
okuryazarlık ile ilgili bakış açılarını yansıtan görüşleriyle bu kavramı
destekledikleri görülmektedir. Roberts (1983) 1957 ile 1963 arasındaki
yılları bu kavramın “meşrulaştırma dönemi” olarak karakterize etmektedir.
Laugksch, (2000) bilimsel okuryazarlığı savunan bireylerin her zaman bu
kavram için açık bir tanımlama getiremediğini bu yüzden, bu dönemde
bilimsel okuryazarlığın çoklu ve farklı anlamlarının açık hale geldiği
“ciddi yorumlama” döneminin takip ettiğini belirtmektedir.
Bilimsel okuryazarlığın doğasından dolayı, genel olarak tanımı
üzerinde ulaşılmış ortak bir kanının olmadığı kabul edilir (DeBoer, 2000;
Hinman, 1998; Bing & Gregory 2006; Eisenhart ve ark.,1996; Mathews,
1994; Stinner, 1992; Hodson, 2003). Bu yüzden çok farklı tanımlar ortaya
çıkmıştır. Bu farklı tanımlara rağmen Bybee (1997) bu tanımlarda
farklılıklardan ziyade benzerliklerin daha fazla olduğunu ifade etmektedir.
Laugksch (2000) ise bu durumu ilgi gruplarının, kavramsal açılımların,
kavramın doğasının, ölçme yollarının ve taraftar olma sebeplerinin kendi
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aralarındaki ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Matthews
(1994) bilimsel okuryazarlığın tek bir doğru tanımının söz konusu
olmadığını ifade etmiştir. Bu yüzden literatürde yer alan bilimsel
okuryazarlık için geliştirilen tanımların bir kısmı literatür taramalarına, bir
kısmının da kişisel algılanma biçimlerine dayandığı (Turgut, 2007) ve bir
kısmının da bilimsel okuryazar bir bireyde bulunması gereken özellikler
olarak sıralandığı söylenebilir.
Pella, O’Hearn ve Gale (1966) 18 yıllık (1946-1964) literatürü
tarayarak bilimsel okuryazarlığı tanımlama yoluna gitmişlerdir. Pella ve
arkadaşları bilimsel okuryazarlığın içerisinde neler olması gerektiği
konusundaki bu çalışmalarında bilimsel okuryazar olarak nitelenen bir
bireyin (a) Bilim ve toplum arasındaki ilişkiyi, (b) Bilimin doğasını, (c)
Bilim insanını yönlendiren ahlaki değerleri, (d) Bilimin temel
kavramlarını, (e) Bilim ve sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi, (f) Bilim ve
toplum arasındaki farklılıkları kavrayabilen bireyler olarak ifade
etmişlerdir.
Showalter’dan aktaran Laugksch, (2000) ise, sonraki 15 yıllık ilgili
literatürü tarayarak bilimsel okuryazar olarak tanımlanan bir bireyin
özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamıştır.
 Bilimsel okuryazar bir birey evrenle etkileşirken uygun bilimsel
kavramları, ilkeleri, kanunları ve teorileri doğru bir şekilde uygular.


Bilimsel okuryazarı bir birey bilimsel bilginin doğasını anlar.

 Bilimsel okuryazarı bir birey problem çözerken bilimsel süreçleri
kullanır.
 Bilimsel okuryazarı bir birey bütünleşmiş bilim ve teknoloji
girişimlerini, bunların birbirleriyle ve toplumun diğer yönleriyle olan
ilişkilerini anlar ve takdir eder.
 Bilimsel okuryazarı bir birey evrene ilişkin daha zengin, daha
tatmin edici, daha heyecan verici bir görüşe sahip olur ve fen eğitimini
yaşamı boyunca sürdürür.
 Bilimsel okuryazarı bir birey bilim ve teknoloji ile ilişkili pek çok
el becerileri geliştirmiştir.
Bireysel araştırmacıların veya araştırma gruplarının dışında önemli
projelerde ve reform hareketlerinde de bilimsel okuryazarlığın
tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Amerikan Bilimde İlerleme
Birliği, (American Association for the Advancement of Science - AAAS)
Proje 2061 kapsamında 1989 yılında "Bütün Amerikanlar için Bilim"
(Science for All American-SFAA) raporunda fen eğitiminin hedeflerinin
netleştirilmesi ve öğrencilerin tamamının bilim okuryazarı olabilecekleri
bir seviyeye ulaştırmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda Proje
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2061, bilimsel okuryazarlığı: (a) Doğal dünyanın birliği fikrine saygı
duyma, (b) Matematik, teknoloji ve fenin birbirine bağlı olduğu bazı
durumların farkında olma, (c) Bilimlerin bazı anahtar kavramlarını ve
prensiplerini anlayabilme, (d) Bilimsel düşünme biçimlerine sahip
olabilme olarak ele alınmıştır (Rutherford & Ahlgren, 1990, s.10).
Ulusal Fen Öğretmenleri Birliği (NSTA) adlı örgüt ise bilimsel
okuryazarlık bağlamında ele alınan özellikleri; akılcı, meraklı ve kuşkucu
olma, bilim ve teknoloji odaklı süreçleri kavrayabilme şeklinde
tanımlamış, toplam 17 maddelik bir beceriler listesi oluşturmuştur
(Yager’den aktaran Turgut, 2005). Bu özellikleri destekler mahiyette Koch
& Eckstein (1995) bilimsel okuryazarlığı bireyin bilimsel bir metinden
aktif ve eleştirel bir katılımla anlam çıkarma ve teorik bir perspektifle bu
metni yorumlayabilme becerisi olarak tanımlamışlardır.
Bilimsel okuryazarlıkla ilgili tanımlamalar 21. y.y.’da da hız kesmeden
devam etmiştir. Bu tanımlamalara Lederman & Niess (1998:170) katılmış
ve bilimsel okuryazar bir bireyin sahip olması gereken özellikleri; (a)
Bilimin içeriğini anlar, (b) Bilimsel süreçleri anlayıp kullanabilir, (c)
Kişisel ve sosyal sorunları çözmek için bilimi kullanır, (d) Delil ve fikir
arasındaki ayrımı yapar, (e) İnsan refahını artırmak için bilim ve
teknolojinin rolünü anlar, (f) Bilimin doğasını bilir ve anlar şeklinde
sıralamışlardır. Ayrıca Laugsksch (2000) da bilimsel okuryazarlığı,
“bireyin bilim ve teknoloji anlayışını gerektiren durumlarda sorumluluk
gösteren kararlar vermesi ve bilişsel harekete geçebilmek için gerekli bilgi
ve beceriye sahip olması” olarak ifade etmiştir.
Uluslararası düzeyde ülkelerin eğitim performanslarının karşılaştıran
PISA 2006 da fen/bilimsel okuryazarı bireyin sahip olması gereken
özellikler açısından tanımlamaya gitmiştir. Bu tanımlamaya göre birey
okul yıllarında temel bilgiler ve bir dizi beceriler edinmiş olması gerekir.
Bu kapsamda, Fen/Bilimsel okuryazar bir öğrencinin edinilen fen bilimleri
bilgisi sorunları tanımlamakta, bilimsel olguları açıklamakta kullanır ve
fen bilimleriyle ilgili konularda kanıta dayalı sonuçlar çıkarır (OECD,
2006).
Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji
Dersi Öğretim Programında fen/bilimsel okuryazarlığı şöyle
tanımlamaktadır: bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme,
problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu
öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu
sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve
bilgilerin bir birleşimidir (MEB, 2005:5).
Bu dönemde, istisnalar dışında, bilimsel okuryazarlıkla ilgili yapılan
tanımlar, öğrencilerin kariyerlerine ya da isteklerinden çok bilimsel
okuryazarlığın onlar için ne anlam taşıdığı üzerine yoğunlaştığı
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görülmektedir (Roberts, 2007). Bilimsel okuryazar bireyler, bilim ve
teknolojiyle ilişkili konularda motive olmuş, gerekli becerilere ve
ekonomik kalkınma bilincine sahip, bilimsel tartışmalarda kendini ifade
edebilme kabiliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bilimsel
okuryazar bireyler sadece bilgiye sahip olmakla kalmayıp, edindiği bilgiyi
tartışma ve yorumlama yaparak konulara farklı bir bakış açısı sunabilirler.
Bilimsel okuryazarlık fen bilimlerindeki şemsiye kavramlardan biri
olduğundan, nitelikli birey yetiştirmeye yönelik temel özellikleri
içermektedir. Fen eğitiminden beklenen, toplumun ve gelecek neslin
bilimsel okuryazar bireylerden oluşmasına temel katkıyı sağlamasıdır. Bu
beklentiyi gerçekleştirmenin ilk basamağı ise bireylerin bilimsel
okuryazarlık düzeylerinin hangi seviyede olduğunu belirlemekten
geçtiğini söyleyebiliriz.
Bir diğer önemli noktada öğrencilerin bilimsel okuryazarlığını
etkileyen değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Bu değişkenleri
cinsiyet, baba ve anne eğitim durumu, aile aylık gelir, bilimsel dergi okuma
vb. olarak sıralayabiliriz. Bu çalışmada özellikle cinsiyet, baba ve anne
eğitim durumu değişkenlerinin bilimsel okuryazarlığa etkisi incelenmiştir.
Bilimsel okuryazarlık, öğrencilerin okulda öğrendikleri konuları günlük
yaşamla bağdaştırmalarıyla daha çok ilgilidir. Örneğin bilimsel okuryazar
bireyler, aile ve sosyal ortamlarda tartışmalara katılabilirler ve basında
çıkan bilimle ilgili haberlere eleştirel gözle bakabilirler. Bu durum göz
önüne alındığında ortaokul çağındaki öğrencilerin daha çok ebeveynleriyle
vakit geçirdiği düşünüldüğünde; baba ve anne eğitim durumu
değişkenlerinin bireylerin bilimsel okuryazarlık seviyelerinde olumlu bir
etkisinin olup olmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca
bireylerin bilimsel okuryazarlık seviyelerinde cinsiyet değişkenin ne kadar
etkili olduğunun belirlenmesi ve bu doğrultuda fırsat eşitliğinin sağlanması
adına gerekli önlemlerin alınması amacıyla çalışmada bu değişkenlerin
incelenmesi önem arz etmiştir.
2. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Canlılar ve Hayat öğrenme
alanına ilişkin bilimsel okuryazarlığını bazı demografik özellikler
bakımından karşılaştırmaktır. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır.
1. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt boyutları
ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne ilişkin genel puanları
nasıl bir dağılım göstermektedir?
2. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt boyutları
ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne ilişkin puanları
cinsiyet değişkenine göre bir farklılık göstermekte midir?
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3. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt boyutları
ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne ilişkin puanları baba
eğitim durumuna göre bir farklılık göstermekte midir?
4. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt boyutları
ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne ilişkin puanları anne
eğitim durumuna göre bir farklılık göstermekte midir?
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada betimsel araştırma desenlerinden biri olan tarama
modeli esas alınmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez. Karşılaştırmalı tarama ise; sınanmak istenen
bağımsız değişkene göre oluşturulan grupların, bağımlı değişkene göre
aralarında bir farklılaşma olup olmadığını belirlemek aracıyla kullanılan
bir araştırma modelidir (Karasar, 2014).
3.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
Ankara ili merkez ilçelerindeki (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı,
Keçiören, Mamak, Sincan, Pursaklar, Yenimahalle) devlet ortaokullarının
her birinden küme örnekleme yöntemi ile rastgele seçilen bir asil ve bir
yedek olmak üzere toplam 18 devlet okulunun 8. sınıfında okuyan 1000
öğrenci oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için yapılan bu
çalışmada başlangıçta 1000 öğrenci yer almış, ancak 79 öğrenciye ait
veriler öğrenciler tarafından boş bırakıldığı için analiz işlemine
katılmamış, sonuç olarak 921 öğrenciden alınan veriler değerlendirmeye
alınmıştır. Öğrencilerin cinsiyete, baba ve anne eğitim durumuna göre
dağılımı ise Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Örneklemin Cinsiyet, Baba ve Anne Eğitim Durumuna İlişkin
Frekans ve Yüzde Dağılımı
Değişkenler

Alt Değişkenler

N

%

Kız

503

54,6

Erkek

418

45,4

İlkokul

121

13,1

Baba Eğitim

Ortaokul

185

20,1

Durumu

Lise

342

37,1

Lisans

211

22,9

Lisansüstü

62

6,7

İlkokul

236

25,6

Anne Eğitim

Ortaokul

198

21,5

Durumu

Lise

303

32,9

Lisans

144

15,6

Lisansüstü

40

4,3

921

100

Cinsiyet

Toplam

Tablo 1’de görüldüğü üzere örneklemi oluşturan öğrencilerden 503’ü
kız (% 54,6) iken 418’i ise (% 45,4) erkektir. Örneklemde kız
öğrencilerinin sayısının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin baba eğitim durumu
dağılımı; ilkokul mezunu olanlar 121 kişi (% 13,1), ortaokul mezunu
olanlar 185 kişi (% 20,1), lise mezunu olanlar 342 kişi (% 37,1), lisans
mezunu olanlar 211 kişi (% 22,9) ve 62 kişi (% 6,7) lisansüstü mezunu
olduğu görülmektedir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin anne eğitim
durumu ise; ilkokul mezunu olanlar 236 kişi (% 25,6), ortaokul mezunu
olanlar 198 kişi (% 21,5), lise mezunu olanlar 303 kişi (% 32,9), Lisans
mezunu olanlar 144 kişi (% 15,6) ve 40 kişi (% 4,3) lisansüstü mezunu
olduğu görülmektedir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin baba ve anne
eğitim durumlarından lise mezunu olanların çoğunlukta olduğu
görülmektedir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğrencilerin Canlılar ve Hayat Öğrenme Alanına ilişkin
bilimsel okuryazarlıklarını belirlemek için Bilimsel Okuryazarlık Testi
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(BOT), bilimsel tutumlarını ölçmek için Bilimsel Okuryazarlık Tutum
Ölçeği (BOTÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
1. Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT): Öğrencilerin bilimsel
okuryazarlıklarını belirleyebilmek için Kütükcü (2016) tarafından
geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. BOT; MEB 6.,7. ve 8. sınıflar Fen
ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Canlılar ve Hayat öğrenme alanı
içeriğinden seçilen 15 yaşam temelli bağlamla ilgili oluşturulan; Bilgi
boyutunda (15 madde), Beceri boyutunda (12 madde) ve Fen-TeknolojiToplum-Çevre (FTTÇ) boyutunda (11 madde), toplam 38 maddelik çoktan
seçmeli sorudan oluşmaktadır. İç tutarlık katsayıları bilgi boyutu için KR20 ve İki yarı test=0.77; beceri boyutu için KR-20 ve İki yarı test =0.81 ve
FTTÇ boyutu için KR-20 ve İki yarı test =0.83 ve 0.84 olarak, Bilimsel
Okuryazarlık Testi için ise KR-20 ve İki yarı test=0.93 olarak
hesaplanmıştır.
2. Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ): Öğrencilerin bilimsel
tutumlarını belirleyebilmek için, Kütükcü (2016) tarafından geliştirilen
ölçek kullanılmıştır. BOTÖ;MEB 6.,7. ve 8. sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı Canlılar ve Hayat öğrenme alanı içeriğinden seçilen 15
yaşam temelli bağlamla ilgili oluşturulan 4’lü likert tipi 30 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin uygulanmasından sonra elde edilen Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı tüm ölçek için 0.92 olarak hesaplanmıştır.
3. Kişisel Bilgi Formu: Bu bölümde, öğrencilerin cinsiyet, anne ve baba
eğitim durumuna ait bilgilere yer verilmiştir.
3.4. Verilerin Analizi
Ölçme aracına ait verilerin analizinde, bağımsız değişkenlere göre BOT
ve BOTÖ puanları arasındaki farkları belirlemek amacıyla Bağımsız Grup
t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. ANOVA’da
hangi gruplar arasında fark olduğunun belirlenmesinde Tukey testi
uygulanmıştır.
Bütün
analizler
0.05
anlamlılık
düzeyinde
değerlendirilmiştir.
4. Bulgular
Ortaokul öğrencilerinin Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin
bilimsel okuryazarlıklarını belirlemeye yönelik yapılan analizlerin
sonuçları aşağıda sunulmuştur.
4.1. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve Alt
Boyutları ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne
ilişkin genel puanları nasıl bir dağılım göstermektedir?
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 2’de belirtilmiştir.
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Tablo 2. BOT ve Alt Boyutları ile BOTÖ’ye İlişkin Betimsel
İstatistiksel Değerleri
Boyutlar

BOT

Alt

Mak.

Min.

Ortalama

Başarı

Boyutlar

Puan

Puan

Puan

(%)

Bilgi

15

0

7,79

51,93

Beceri

12

0

6,06

50,05

FTTÇ

11

0

5,35

48,63

Toplam

36

0

19,21

50,55

120

42

93,72

78,10

BOTÖ

Tablo 2’ye göre, öğrencilerin BOT toplam ortalama puanları 19,21
(%50,55); Bilgi boyutu ortalama puanları 7,79(%51,93); Beceri boyutu
ortalama puanları 6,06(%50,05); FTTÇ boyutu ortalama puanları 5,35
(%48,63) ve BOTÖ puanları ise 93,72 (%78,10) olarak bulunmuştur.
4.2. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt
boyutları ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne
ilişkin puanları cinsiyet değişkenine göre bir farklılık göstermekte
midir?
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 3’de belirtilmiştir.
Tablo 3. BOT ve Alt Boyutları ile BOTÖ Puanlarının Cinsiyete İlişkin
Bağımsız Grup t-Testi
Boyutlar Cinsiyet

N

̅
𝐗

SS

Sd

t

p

919

4,25

.00*

919

3,83

.00*

919

5,08

.00*

919

5,09

.00*

2,40

.01*

Bilgi

Kız

503

8,19

3,11

Boyutu

Erkek

418

7,30

3,19

Beceri

Kız

503

6,36

2,57

Boyutu

Erkek

418

5,70

2,66

FTTÇ

Kız

503

5,75

2,70

Boyutu

Erkek

418

4,87

2,56

BOT

Kız

503

20,32

7,19

Toplam

Erkek

418

17,88

7,29

BOTÖ

Kız

503

92,43

15,46 919

Toplam

Erkek

418

94,79

14,43
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Tablo 3. incelendiğinde, öğrencilerin Bilgi boyutu [t(919)= 4,25;
p<.05]; Beceri boyutu [t(919)=3.83; p<.05]; FTTÇ boyutu [t(919)= 5,08;
p<.05] ve BOT toplam [t(919)= 5,09; p<.05] puanları arasında cinsiyete
değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
BOTÖ toplam [t(919)= 2,40; p< .05] puanları arasında da cinsiyete
değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Gruplara
ait ortalamalar dikkate alındığında, BOT ve alt boyutlarında kız
öğrencilerin ortalamaları daha yüksek iken, BOTÖ de ise erkek
öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir
deyişle, kız öğrencilerin Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin bilimsel
okuryazarlıkları daha yüksek iken, erkeklerin ise bu alana ilişkin bilimsel
tutumları daha yüksektir.
Boyutların tamamında etki büyüklüğü değeri olan eta-kareƞ2=.01
düzeyinde bulunmuştur. Bu değer, cinsiyet değişkeninin öğrencilerin
bilimsel okuryazarlık puanları üzerinde düşük düzeyde bir etkisinin
olduğunu göstermektedir.
4.3. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt
boyutları ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne ilişkin
puanları baba eğitim durumuna göre bir farklılık göstermekte midir?
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 4’de belirtilmiştir.
Tablo 4. BOT ve Alt Boyutları İle BOTÖ Puanlarının Baba Eğitim
Durumuna İlişkin ANOVA Testi
Boyut

Eğitim
Durumu
1. İlkokul

Bilgi

N

̅
𝐗

121 7.02

2. Ortaokul 185 7.53

Boyutu 3. Lise

Kar.

Kay.

Top.

Sd

Kar.
Ort.

G. arası 116.9

4

G. içi

916 10.0

9171.6

920

G. arası 79.2

4

Beceri 2. Ortaokul 185 5.84

G. içi

916 6.8

Boyutu 3. Lise

Toplam 6386.6

920

G. arası 78.9

4

G. içi

916 7.0

4. Lisans

Fark

1-4

7.91

121 5.48

342 6.15

6307.4

19.8 2.87 .02* 1-4

211 6.41

5. Lisansüstü 62
FTTÇ 1. İlkokul

p

211 8.09

5. Lisansüstü 62
1. İlkokul

F

29.2 2.92 .02* 1-3

Toplam 9288.5

4. Lisans

342 7.98

Var.

6.22

121 4.90

Boyutu 2. Ortaokul 185 5.08

6502.2

198

19.7 2.77 .02* 1-4

3. Lise

342 5.40

4. Lisans

211 5.79

5. Lisansüstü 62

1. İlkokul
BOT

Toplam 6581.1

5.27

121 17.42 G. arası 781.9

2. Ortaokul 185 18.46 G. içi

Toplam 3. Lise
4. Lisans

4. Lisans

4

195.4 3.67 .00* 1-3

916 53.1

1-4

920

211 20.29
19.41

121 92.31 G. arası 1605.7

BOTÖ 2. Ortaokul 185 95.52 G. içi
Toplam 3. Lise

48719.4

342 19.54 Toplam 49501.4

5. Lisansüstü 62
1. İlkokul

920

4

401.4 1.80 .12

204012.1 916 222.7

342 94.36 Toplam 205617.9 920
211 92.02

5. Lisansüstü 62

93.32

Tablo 4. incelendiğinde, öğrencilerin Bilgi boyutu [F(916)= 2.92; p<
.05]; Beceri boyutu [F(916)=2.87; p< .05]; FTTÇ boyutu [F(916)= 2.77;
p< .05] puanlarının ve BOT toplam [F(916)= 3.67; p< .05] puanlarının
baba eğitim durumuna göre grupların aritmetik ortalamaları arasındaki
farklılık istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın,
öğrencilerin BOTÖ [F(916)= 1.80; p> .05] puanlarının baba eğitim
durumuna göre grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık ise
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Farkların kaynağını bulmak için varyansların homojenliği sağlandığı
Bilgi ve FTTÇ boyutlarında Scheffe testi, Beceri boyutu ve BOT toplam
puanlarında ise Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma testleri yapılmıştır.
Buna göre, BOT toplam ve Bilgi boyutlarına ait puanlar açısından baba
eğitim durumu “ilkokul” olan öğrencilerin, baba eğitim durumu hem,
“lise” hem de “lisans” olan öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Beceri ve FTTÇ boyutlarına ait puanlar açısından
ise, sadece baba eğitim durumu “ilkokul” olan öğrenciler ile baba eğitim
durumu “lisans” olan öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir.
Boyutların tamamında etki büyüklüğü değeri olan eta-kareƞ2=.01
düzeyinde bulunmuştur. Bu değer, baba eğitim durumunun öğrencilerin
bilimsel okuryazarlık puanları üzerinde düşük düzeyde bir etkisinin
olduğunu göstermektedir.
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4.4. Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlık Testi (BOT) ve alt
boyutları ile Bilimsel Okuryazarlık Tutum Ölçeği (BOTÖ)’ne ilişkin
puanları baba eğitim durumuna göre bir farklılık göstermekte midir?
Sorusuna yönelik öğrencilerin görüşleri Tablo 5’de belirtilmiştir.
Tablo 5. BOT ve Alt Boyutları İle BOTÖ Puanlarının Anne Eğitim
Durumuna İlişkin ANOVA Testi
Boyut

Eğitim
Durumu
1. İlkokul

Bilgi

N

̅
𝐗

236 7.60

2. Ortaokul 198 7.46

Boyutu 3. Lise

Kar.

Kay.

Top.

Sd

Kar.
Ort.

G. arası 143.6

4

G. içi

916 9.9

9144.8

920

G. arası 67.0

4

Beceri 2. Ortaokul 198 6.05

G. içi

916 6.8

Boyutu 3. Lise

Toplam 6386.6

920

G. arası 115.4

4

G. içi

916 7.1

4. Lisans

303 5.96

3. Lise

303 5.33

4. Lisans

144 6.15

4. Lisans

4. Lisans

48598.7

303 18.93 Toplam 49501.4

4

225.6 4.25 .00* 1-4

916 53.1

2-4

920

3-4

17.92

239 94.81 G. arası 1093.5

4

273.3 1.22 .29

204524.4 916 223.2

312 92.35 Toplam 205617.9 920
141 93.36

5. Lisansüstü 27

2-4

920

144 21.46

BOTÖ 2. Ortaokul 202 94.61 G. içi
Toplam 3. Lise

28.8 4.09 .00* 1-4

5.02

236 18.72 G. arası 902.7

5. Lisansüstü 40
1. İlkokul

6465.8

Toplam 6581.1

2. Ortaokul 198 18.85 G. içi

Toplam 3. Lise

6319.6

16.7 2.42 .04*

5.50

236 5.15

5. Lisansüstü 40

BOT

2-4

144 6.64

Boyutu 2. Ortaokul 198 5.19

1. İlkokul

Fark

7.40

236 5.96

5. Lisansüstü 40
FTTÇ 1. İlkokul

p

144 8.65

5. Lisansüstü 40
1. İlkokul

F

35.9 3.59 .00* 1-4

Toplam 9288.5

4. Lisans

303 7.78

Var.

95.07
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Tablo 5. incelendiğinde, öğrencilerin Bilgi boyutu [F(916)= 3.59;
p<.05]; Beceri boyutu [F(916)=2.42; p<.05]; FTTÇ boyutu [F(916)= 4.09;
p<.05] puanları ve BOT toplam [F(916)= 4.25; p<.05] puanlarının anne
eğitim durumuna göre grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın,
öğrencilerin BOTÖ [F(916)= 1.22; p>.05]” puanlarının anne eğitim
durumuna göre grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık ise
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Farkların kaynağını bulmak için varyansların homojenliği sağlandığı
Bilgi ve FTTÇ boyutlarında Scheffe testi, BOT toplam ve Beceri
boyutlarında ise Tamhane’s T2 çoklu karşılaştırma testleri yapılmıştır.
Buna göre, Bilgi ve FTTÇ boyutu puanlar açısından anne eğitim durumu
“lisans” olan öğrencilerin, anne eğitim durumu hem “ilkokul” hem de
“ortaokul” olan öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Ayrıca BOT toplam puanları açısından anne eğitim durumu
“lisans” olan öğrencilerin, anne eğitim durumu “ilkokul”, “ortaokul” ve
“lise” olan öğrencilerin puanları arasında da anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Beceri boyutunda ise, anne eğitim durumuna göre oluşan
anlamlı farkın kaynağı tespit edilememiştir.
Boyutların tamamında etki büyüklüğü değeri olan eta-kareƞ2=.01
düzeyinde bulunmuştur. Bu değer, anne eğitim durumunun öğrencilerin
bilimsel okuryazarlık puanları üzerinde düşük düzeyde bir etkisinin
olduğunu göstermektedir.
5. Sonuç ve Tartışma
Öğrencilerin bilimsel okuryazarlık bakımından genel durumları
incelendiğinde, BOT’un toplam puan başarı yüzdesi % 50,55 olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuca göre öğrencilerin Canlılar ve Hayat öğrenme
alanı ile ilgili bilimsel okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu
söylenebilir. Çalışamadan elde edilen bu sonuçlar uluslararası alanda 15
yaşındaki öğrencilerin fen okuryazarlık düzeylerini ölçen PISA sonuçları
ile benzerlik göstermektedir. PISA 2006 - 2012 yılları arasındaki fen
sonuçları incelendiğinde, Türkiye’nin PISA 2006’da fen ortalama puanı
424 iken, üç yıl sonra gerçekleştirilen PISA 2009’daki ortalama puanı 454
ve 2012’deki ortalama puanı 463 olmuştur. PISA değerlendirmesi alt
puanları sırasıyla 357, 420, 482, 545, 607 ve 669 olarak tanımlanan altı
yeterlik düzeyine göre yapılmaktadır. Tanımlanan altı yeterlik düzeyinde
en yüksek performans seviyesindeki öğrenciler altıncı düzeyde yer alırken,
Türkiye bu sonuçlar neticesinde puanları (420 ile 482) arasında olduğu için
2. yeterlilik düzeyinde yer almıştır. OECD ülkeleri arasında Türkiye yıllık
6 puanlık artış göstermiş olmasına rağmen hala OECD ortalamasının
oldukça altındadır (MEB-YeğiTek, 2013). Benzer şekilde Türkiye,
TIMSS 2007 verilerine göre 8. sınıf fen bilimleri alanında 452 puanla
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Avrupa ülkeleri içerisinde en düşük ortalamayı elde eden ülke olmuştur
(Eurydice, 2011). Süren (2008) ise yaptığı çalışmada birinci kademe
öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin % 59’u geçemediğini
belirtmektedir. Ülkemizdeki öğrencilerin fen bilimlerindeki başarı
düzeyinin düşük olduğunu ortaya koyan araştırmalardan biri de 2002
yılında hazırlanan MEB’e ait EARGED raporudur. Bu araştırma raporunda
fen bilgisi derslerinin işlendiği ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki
öğrencilerin Fen Bilgisi başarısının Türkiye genelinde yüzde ellinin altında
kaldığı belirtilmektedir (Özdemir, 2003).
Öğrencilerin bilimsel tutumları bakımından genel durumları
incelendiğinde, BOTÖ’nün toplam puan başarı yüzdesi % 78,10 olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, öğrencilerin Canlılar ve Hayat öğrenme
alanına ilişkin olumlu bilimsel tutumlara sahip olduğu söylenebilir.
Çalışmadan elde dilen sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin bilimsel
tutumları olumlu olmasına rağmen bilimsel okuryazarlık puanları bu
oranda artış göstermemiştir. Çalışmadan elde edilen bu zıt yönlü ilişkiyle
ilgili benzer sonuçları literatürde de görmek mümkündür. PISA
sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri konularına
yönelik tutumları OECD ortalamasının oldukça üzerinde olmasına rağmen
ülkemizin fen bilimleri okuryazarlığı puanları OECD ortalamasından
düşüktür. Fen bilimlerine karşı ilgili ve istekli olduğu görülen Türk
öğrencilerin sınavda düşük puan almaları bir araştırma konusu olabilecek
niteliktedir. Benzer şekilde, Ceylan & Berberoğlu (2007) TIMSS-R
verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, fen bilimlerine ilişkin tutum ile
fen bilimleri başarısı arasında yüksek düzeyde fakat zıt yönlü bir ilişki
olduğunu ortaya koymuşlardır. Papanastasiou ve Zembylas (2004)’da
araştırmalarında ABD, Avustralya ve Güney Kıbrıslı öğrencilerin fen
bilimleri puanları ile fen bilimlerine ilişkin tutumları arasında negatif yönlü
bir ilişki bulmuştur. Bu çalışmanın bu konudaki bulguları alan yazın ile
paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz.
Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre; Bilgi, Beceri, FTTÇ boyutları
ve BOT toplam puanlarının tamamında anlamlı bir farklılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Gruplara ait ortalamalar dikkate alındığında,
boyutların tamamında kız öğrencilerin ortalamalarının erkek öğrencilerin
ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle, kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre Canlılar ve Hayat öğrenme alanına
ilişkin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar BOT ile ilgili yapılan diğer çalışmalarla
da benzerlik göstermektedir. Soysal (2011), Keskin (2008),Yangın (2007)
ve Baz’ın (2003) öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeylerini
belirlemeye yönelik yapmış oldukları çalışmalarda cinsiyet değişkenine
göre kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık elde etmişlerdir. Ayrıca PISA
2006 ve 2012 sonuçlarına göre de, Türkiye genelinde öğrencilerin fen
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okuryazarlık seviyelerinin ortalaması dikkate alındığında kız öğrencilerin,
erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Kızlar lehine
olan bu fark 2012 de daha da açılmıştır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında,
fen okuryazarlık ortalamasına göre kız öğrenciler lehine farkı en fazla olan
3. ülke olmuştur. (EARGED, 2007; YeğiTek, 2013). Ayrı bir uluslararası
araştırma olan ROSE [Relevance of Science Education (Fen Eğitimine
İlgi), 2003-2005)], 15 yaşındaki öğrencilerin fen derslerine ilişkin tutum
ve görüşlerini aldığı araştırma sonuçlarına göre; erkekler daha ziyade
fennin teknik, mekanik, elektrik, görsel, şiddet içeren ve patlayıcı
alanlarına ilgi duyarken, kızların daha çok sağlık ve tıp, insan vücudu, etik,
estetik ve paranormal meselelere odaklandıkları görülmektedir (Sjøberg ve
Schreiner’dan aktaran Eurydice, 2011). Çalışmanın Canlılar ve Hayat
öğrenme alanı ile ilgili olması kız öğrenciler lehine anlamlı bir farkın
çıkmasının bir nedeni olabilir.
Öğrencilerin BOTÖ puanlarında da cinsiyet değişkenine göre de
anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Gruplara ait
ortalamalar dikkate alındığında, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre
Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin daha olumlu bilimsel tutumlara
sahip olduğu söylenebilir. Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar literatürle
de benzerlik göstermektedir. PISA’da ölçülen tutumlara göre, ortalamada
kız öğrenciler bilimsel konuları belirlemede daha güçlüyken, erkekler
bilimsel fenomeni açıklamada kızlardan daha başarılı görünmektedir.
Ayrıca kız öğrenciler ortalamada tüm Avrupa ülkelerinde erkeklere göre
daha düşük bir bilimsel inanç ve yetenek sergilemişlerdir. Erkek
öğrencilerin ayrıca bilimsel görevleri yerine getirmede kızlardan daha
özgüvenli oldukları gözlenmiştir (Eurydice, 2011; OECD, 2007). Benzer
biçimde, Altınok (2004) da yaptığı çalışmada öğrencilerin fen bilgisi
dersine yönelik tutumlarının erkekler lehine anlamlı bir fark olduğunu
tespit etmiştir. Buna karşın Güden & Timur (2016); Ilgaz (2006); Kozcu
Çakır vd. (2007)’nin ortaokul öğrencileriyle yaptığı araştırma sonucuna
göre cinsiyet faktörü öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını
etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde erkek öğrencilerin
bilimsel okuryazarlıkları kızlara göre daha düşük çıkarken, daha olumlu
bilimsel tutumlara sahip olması alandaki diğer çalışmaların sonuçlarıyla
paralellik gösterirken; tutum ve başarı arasındaki ilişkileri araştıran
çalışmaların sonuçlarıyla çelişmektedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere
göre bilimsel okuryazarlıklarının yüksek olmasının sebeplerinden bazıları;
kız öğrencilerin akademik odaklı okul ve programlara erkeklerden daha
fazla katılım göstermeleri ve ergenliğin getirdiği zihinsel bedensel
olgunluğa daha erken ulaşmaları olabilir. Buna karşın erkek öğrencilerin
kız öğrencilere göre bilimsel tutumlarının daha olumlu olmasının
sebeplerinden bazıları ise, toplumsal ve doğası gereği kariyer tercihlerini
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etkileyebilecek bir yönlendirmenin etkisinde daha fazla kalmaları bu
konularda daha olumlu tutum sergilemelerine neden olabilir.
Öğrencilerin baba eğitim durumuna göre; Bilgi, Beceri, FTTÇ boyutları
ve BOT toplam puanlarının tamamında anlamlı bir farklılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, BOT toplam ve Bilgi
boyutlarına ait puanlar açısından baba eğitim durumu “ilkokul” olan
öğrencilerin, baba eğitim durumu hem, “lise” hem de “lisans” olan
öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.
Beceri ve FTTÇ boyutlarına ait puanlar açısından ise, sadece baba eğitim
durumu “ilkokul” olan öğrenciler ile baba eğitim durumu “lisans” olan
öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu
sonuçlara göre, öğrencilerin baba eğitim durumu lise ve lisans olan
öğrencilerin Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin bilimsel
okuryazarlıklarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmadan elde
edilen sonuçlar bu alanda daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile de
benzerlik göstermektedir. Soysal (2011), Keskin (2008), Süren (2008) ve
Baz (2003); yaptıkları çalışmada öğrencilerin bilimsel okuryazarlık
düzeyleri ve bilimsel içerik bilgilerinin, baba eğitim durumuna göre
anlamlı düzeyde farklılaştığını belirlemiştir. Babalarının öğrenim durumu
lise ve üniversite olan öğrencilerin, bilimsel okuryazarlıklarının daha
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Anıl (2009), PISA 2006 çalışmasının
verilerini kullanarak Türkiye’deki 15 yaş grubu öğrencilerin fen bilimleri
başarısını incelemiş ve başarıyı yordayan en önemli değişkenin “babanın
eğitim durumu” olduğunu tespit etmiştir. TIMSS-R Türkiye ön raporunda,
(2003;2007) sınavına katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri
başarı puanları, baba eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere babanın eğitim
durumu, öğrencilerin bilimsel okuryazarlıklarını olumlu yönde etkileyen
bir değişken olduğunu söyleyebiliriz.
Öğrencilerin BOTÖ puanları ise, baba eğitim durumuna göre anlamlı
bir farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin baba eğitim durumu
değişkenlerine ait ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmüştür.
Diğer bir deyişle öğrencilerin baba eğitim durumunun, öğrencilerin
Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin bilimsel tutumlarına olumlu ya
da olumsuz bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Çalışmadan elde edilen
bu sonuç bu alanda daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile de
benzerlik göstermektedir. Güden & Timur (2016) ortaokul öğrencilerinden
babası üniversite mezunu olan öğrencilerin fene yönelik tutumları babası
ortaokul veya lise mezunu olan öğrencilere göre daha olumlu olmasına
rağmen anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Benzer şekilde; Kozcu Çakır vd.
(2007), Çakın (2005) ve Kayri, Elkonca, Şevgin & Ceyhan (2014) ortaokul
öğrencileri ile yaptığı araştırmasının sonuçlarına göre babanın eğitim
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durumu ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumunu
etkilememektedir.
Öğrencilerin anne eğitim durumuna göre; Bilgi, Beceri, FTTÇ boyutları
ve BOT toplam puanlarının tamamında anlamlı bir farklılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Bilgi ve FTTÇ boyutu
puanlar açısından anne eğitim durumu “lisans” olan öğrencilerin, anne
eğitim durumu hem “ilkokul” hem de “ortaokul” olan öğrencilerin puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca BOT toplam
puanları açısından anne eğitim durumu “lisans” olan öğrencilerin, anne
eğitim durumu “ilkokul”, “ortaokul” ve “lise” olan öğrencilerin puanları
arasında da anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Beceri boyutunda ise,
anne eğitim durumuna göre oluşan anlamlı farkın hangi değişkenler
arasında oluştuğu tespit edilememiştir. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin
anne eğitim durumu lisans olan öğrencilerin Canlılar ve Hayat öğrenme
alanına ilişkin bilimsel okuryazarlıklarının daha yüksek olduğunu
söyleyebiliriz. Çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürle de benzerlik
göstermektedir. Keskin (2008), Süren (2008) ve Baz (2003), yaptıkları
çalışmada öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve bilimsel içerik
bilgilerinin, anne eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığını
belirlemiştir. Annelerinin öğrenim durumu lise ve üniversite mezunu olan
öğrencilerin bilimsel okuryazarlık seviyelerinin ve bilimsel içerik
bilgilerinin daha yüksek olduğunu tespit edilmiştir. Türkiye ön raporunda;
PISA, (2006; 2013) ve TIMSS, (2003; 2007) sonuçlarına göre öğrencilerin
fen okuryazarlık seviyeleri, baba eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde
farklılaştığı tespit edilmiştir (EARGED, 2003-2013). Yapılan çalışmalarda
da görüldüğü üzere annenin eğitim durumu, öğrencilerin bilimsel
okuryazarlıklarını olumlu yönde etkileyen bir değişken olduğunu
söyleyebiliriz.
Öğrencilerin BOTÖ puanları ise, anne eğitim durumuna göre anlamlı
bir farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin anne eğitim durumu
değişkenlerine ait ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmüştür.
Diğer bir deyişle öğrencilerin anne eğitim durumunun, öğrencilerin
Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin bilimsel tutumlarına olumlu ya
da olumsuz bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Literatürde de benzer
sonuçlarla karşılaşılmıştır. Güden & Timur (2016), Kozcu Çakır vd.
(2007), Çakın (2005) ve Kayri vd. (2014) ortaokul öğrencileriyle yaptığı
araştırma sonucuna göre anne eğitim durumu faktörü, öğrencilerin fene
yönelik tutumlarını etkilememektedir.
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ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ÇİZİMLERİN ETKİSİ:
MADDE DÖNGÜLERİ1
Seyide Senanur Talaslıoğlu 2 - Fatma Şahin3-Filiz Kabapınar4
1.GİRİŞ
Görsel okuryazarlık, alanı geniş ve farklı branşlar da gösterilen
kavramlardan biri olarak görülmektedir (Keskinkılıç, 2014). Son yıllarda
dikkat çeken bir kavram gibi görünmesine rağmen görsel okuryazarlık yeni
bir kavram değildir. Resimlerin ve imgelerin kullanımı çok uzun bir
geçmişe dayanmaktadır. Eski bilim insanların da görselliği iletişim
şekillerinden biri olarak kullandıkları görülmüştür. Anatomi ve tıp
alanlarında çizimlerden, geometride görsel imgelerden yararlanılmıştır
(Pettersson, 2001). Görsellerin çeşitli disiplinlerdeki kullanımı amaçları
açısından farklılık göstermekle beraber üzerinde hemfikir olunan nokta
sözel bilgiler yeterli olmadığı ve görsellerle desteklenmesi gerektiğidir
(Sağmen, 2013). Üzerinde uzlaşılan diğer bir nokta ise görsellerin
öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmakla kalmadığı aynı zamanda
zihinsel gelişimleri ile beraber beyin gelişimlerine de destek olduğu
yönündedir. Tüm bunların doğal bir sonucu olarak görsel okuryazarlık
teması pek çok disiplinde önem kazanmıştır. Wileman, (1993). Görsel
Okuryazarlığı, görseller aracılığıyla sunulan bilgileri ve fikirleri tanımak
ve anlamaktır olarak da tanımlanmaktadır (Alpan, 2008). Hangi tanımdan
yola çıkılırsa çıkılsın görsel okuryazarlık bilgi sunumunda görsellerin
kullanımını, görsellerin ardındaki açık ya da kapalı anlamları, belirgin ya
da gizil mesajları çözme olarak düşünülebilir. Bu çerçevede görsel
okuryazarlık; görsel sanatlar, matematik eğitimi ,mühendislik, mimarlık,
öğretim teknolojileri ve fen eğitimi gibi çeşitli alanların ilgilendiği
disiplinler arası bir kavram olarak da görülmektedir.
Görsel modelleri başarılı bir şekilde yorumlamak ve çizmek için,
öğrencilerin görsel okuryazarlık yeteneklerini geliştirmeleri gerekir.
Görsel okuryazarlık bilginin farklı sunumları arasında geçiş
yapılabilmesi ile ilintilidir. Bu bağlamda görselin sözel veya işitsel
ifade edilmesi, sözel ya da işitsel ifadenin görselleştirilmesi, görselin
bir başka görsel ile ifade edilmesini içerir (Stern ve diğ., 2003; Van
Meter ve diğ., 2006; Schwamborn ve ark., 2010; Novick ve Catley,
2007; Hegarty, 2011). Bilim doğrudan gözlenemeyen ancak çıkarımlar
yoluyla belirlenmiş kavram, olgu ve ilkeler söz konusudur. Yapısı ve
işleyişi tam olarak anlaşılamayan bu kavramlar ancak modeller
yardımı ile anlaşılabilmektedir. Bu nedenle de bilimde modellemeler
önemli bir yere sahiptir. Çeşitli tanımları bulunmakla birlikte üzerinde
uzlaşılan temel tanımlardan birisi modellemenin bilimsel kavramların
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basitleştirilmesi ve somutlaştırılması sürecidir (Aydın ve Özgürtaş,
2007). Bu süreçte modellemeye ister bir benzetme isterse bir prototip
eşlik etsin modellemenin anlaşılması görsel okumayı yapacak olacak
bireyin başarısına bağlıdır.
Birçok fen eğitimcisi etkili bilim eğitimi için öğrencilerin eğitim
araçlarıyla iletişimin önemi üzerinde çalışmaktadır (Duschl ve ark.
2007; Ainsworth 2006; Kress ve diğ. 2001; Lemke 2004). Fen
kavramlarının karmaşıklığı nedeniyle, özellikle kompleks kavramları
anlamak ve bileşenlerini açıklamak için görsel modeller, resimler,
fotoğraflar ve şemalardan faydalanılması gerektiği belirtilmiştir (Kali
ve ark. 2003; Ben-Zvi Assaraf ve Orion 2005). Görsel materyaller
soyut kavram ve olayların temsilidir ve öğrencilerin doğal dünyayı
algılamalarına yardımcı olur Nitekim birçok fen eğitimcisi (Harrison
ve Treagust (2000). (Carney ve Levin, 2002; Mayer 1993) görsel
materyallerin güçlü öğrenme araçları olduğunu vurgulamaktadır.
Ametller ve Pinto (2002)’nun da dile getirdiği üzere, görsel
materyallerdeki oklar, akış, olayların akışını görüntülemek için
kullanılan semboller, belirli kelimelerin vurgulanması ve resimler
öğrencinin düşünsel sürecine eşlik etmektedir (Styliaiduo ve Ormerod,
2002).
Mevcut çalışmaların sonuçları görsel materyaller kullanarak fen ile
ilintili kavramların karmaşıklığının azaltılabileceğini ve öğrencilerin
karmaşık olayları anlamasını kolaylaştırabileceğini gösterir
niteliktedir (Lehrer ve Schauble Lehrer ve Schauble, 2000; Lesh ve
Doerr, 2003; Schwarz ve Beyaz 2005; Stewart ve diğ. 2005). Görsel
materyallerin verimli kullanılabilmesi konusunda öğretmenlerin
yetiştirilmesi (grafikleri, çizelgele, haritaları oluşturmak, üretmek ve
sunmak gibi) gerekmektedir (Readence ve ark. 2004). Çizim ve görsel
kullanımının zor kavranan soyut kavramların öğretimi ve
değerlendirilmesinde etkili olduğu görülmektedir. Yine çizimlerin
öğrencilerin fikirlerini aktarabildikleri bir yöntem olduğu
vurgulanmaktadır (Ormancı ve Balım, 2014).
Feinstein ve Hagerty (1994) görsel okuryazarlığın okuma, yazma
ve aritmetik gibi eş değer dördüncü öğesi olduğunu belirtmiştir. Görsel
okuryazarlık beynin sol yarım küresine ait soyut düşünceleri canlı,
inandırıcı, yoğun ve bildik yaparak onları daha iyi anlama olanağı
sağlar. Bireylere aynı düşünceleri farklı yollarda işleme yeteneği
kazandırır. Son olarak görsel okuryazarlık bireylerin kendilerini ifade
edebilme, kararlar alabilme gibi görsel çevrelerini okuyabilmelerini
veya anlayabilmelerini sağlar (İşler, 2002; Tanrıverdi ve Apak, 2013).
Nörobilim çalışmaları bilginin anlamlı öğrenilebilmesi için çok
sayıda nöronun birbirleriyle etkileşime girmesi gerektiğine vurgu
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yapmaktadır. Nörobilimci Louis Cozolino (2013)’e göre, öğrenme çok
kanallı işlemlerle geliştirilir. Görsel belleğimiz inanılmaz bir
kapasiteye sahiptir. Görsel bilgi ile desteklenmiş yazılı veya sözlü
bilgiler daha iyi hatırlama sağlamaktadır. Tabii ki, görselliğin etkinliği
sunulan malzemelerin etkili ve kaliteli tasarlanmasına bağlıdır. Çeşitli
çalışmalar çalışan hafıza, uzamsal zeka ve bilimsel diyagramları
kullanarak problem çözme arasında ilişki olduğunu belirtmiştir
(Bodner and McMillen 1986; Kozhevnikov, Hegarty, and Mayer 2002;
Wu and Shah 2004).
Şekil 1’de görüldüğü gibi görsel mesajlar farkındalığı, farkındalık
ön deneyimlerle etkileşerek görsel düşünmeyi, görsel düşünme yeni
bilginin oluşumu ve diğer bilgilerle iletişimini sağlayarak öğrenme
sürecimizi oluşturur.

Şekil 1: Görsel Materyalin Öğrenme Sürecine Etkisi (Yenawine, P.
1997)
Quillon ve Thomas (2013) yaptıkları çalışmalarında görsel materyalin
beyinde oluşan bilginin görünen hali olduğunu belirtmişlerdir. Şekil 2’de
görüldüğü gibi beyin etraftaki birçok uyarandan bazılarını seçer,
seçtiklerini kendi arasında organize eder ve bunları ilişkilendirerek onları
çizim haline getirir. Görsel çizimler beyinde görmediğimiz bu sürecin
görünen modelidir. Bu yönüyle çizimler aslında öğrencinin nasıl
öğrendiğini gösteren değerlendirme aracı olarak da görülmektedir.

Şekil 2: Görsel Materyalin Beyinde Öğrenmeye Dönüşümü
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Leopold ve Leutner (2012) de yaptıkları çalışmalarında öğrenci
çizimlerinin, onların bilişsel modellerinin dış gösterimi olduğunu ve bu
gösterimin öğrencilerin anlama düzeyini ortaya koyduğunu belirtmişlerdir.
Fen eğitiminde kullanılan bazı görsel materyaller; simülasyonlar,
filmler, animasyonlar, fotoğraflar ve çizimlerdir. Bu görsel materyaller ön
bilgi tespiti, öğretimi desteklemek ve değerlendirme aracı olarak
kullanılmaktadır (Solas ve Winson, 2017; Quillin ve Thomas, 2015).
Son zamanlarda araştırmacılar, çizimleri nitel değerlendirme aracı
olarak kullanılabileceğini belirtmiştir (Kern ve ark. 2010). Mevcut
değerlendirme araçları özellikle zihinsel modellerin ve metaforların
tespitinde yeterli olmayabilmektedir. Bu nedenle çizimler kavram
öğrenme, kavram yanılgıları ve zihinsel modellerin tespitinde
kullanılabilecek araçlar olarak görülmektedir (Nyachwaya ve ark. 2011).
Görsellerin fen öğretimindeki kolaylaştırıcı etkisi ve öğrencilerin mevcut
düşünce sistematiğini ortaya çıkarıcı etkileri araştıran araştırmalar söz
konusudur. Buna karşın fen kavramları arasında yer alan ve ekosistemin
anlaşılması açısından önemli olan maddesel döngülerin öğretiminin
etkililiği ve görsel okumanın öğrenme süreci üzerine olan etkisini
inceleyen
araştırmalara yapılan
literatür
taraması
sırasında
rastlanmamıştır. Bu çerçevede bu çalışmada çizimlerin ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin kavram öğrenmelerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Problem
Üç farklı biçimde tasarlanan çizim/görsellerin ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin su, karbon, oksijen ve azot döngülerini öğrenmelerine etkisi
nasıldır? Sorusu araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır.
Alt Problemler
Anahtar kelimeler eşliğinde döngülerin çizilerek gösterilmesini içeren
öğretim etkinliklerinin öğrencilerin kavram öğrenmelerine etkisi nasıldır?
Döngülerle ilgili problem senaryolarını açıklamak üzere çizim
yapılmasını içeren öğretim etkinliklerinin öğrencilerin kavram
öğrenmelerine etkisi nasıldır?
Döngülere ilişkin çizimlere ilişkin açıklama yapılmasını içeren öğretim
etkinliklerinin öğrencilerin kavram öğrenmelerine etkisi nasıldır?
2. Yöntem
2.1.Araştırmanın Modeli
Araştırma görsel materyallerin ve çizimlerin kavram öğrenmeye
etkisini incelemek amacıyla nitel desenlerden eylem araştırması biçiminde
tasarlanmıştır. Eylem araştırmasında bir problem durumu için işe koşulan
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eylem planının uygulanması esastır. Eylem planı fen bilimleri dersi
öğretmeni olan araştırmacı tarafından uygulanmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. Dönem İstanbul ili
Maltepe ilçesinde bir devlet okulunda okumakta olan ortaokul 8. sınıf
öğrencilerini oluşturmuştur. Çalışma toplamda 27 öğrenci katılmıştır.
Öğrenciler üç küçük gruba ayrılmıştır. Her bir grupta 9 öğrenci yer
almıştır. Her bir grupta yer alan öğrenciler cinsiyet açısından benzer
özellikler taşımaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada nicel veri aracı olarak döngülerle ilgili Kavram Öğrenme
Testi (KÖT), nitel veri aracı olarak da öğrenci çizimleri kullanılmıştır.
2.3.1. Kavram Öğrenme Testi
Kavram öğrenme testi 6 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular
görsel materyallerden (grafik, diyagram ve şema okuma) oluşmaktadır.
Kavram öğrenme testi puanlaması tam anlamış (3 puan), kısmen anlamış
(2 puan) ve anlamamış (1 puan) olmak üzere yapılmıştır. Aşağıda kavram
öğrenme testinde yer alan bir soru gösterilmiştir.
Şekil 3: Kavram Öğrenme Testi Sorularına Örnek

Yukarıda verilen resmi anlatan 5 cümle oluşturunuz.
Öğrencilerden görsel materyalleri anlamaları ve bunları yazarak
açıklamaları beklenmektedir. Soruların hazırlanmasında milli eğitim fen
bilgisi programı dikkate alınmıştır. Kavram öğrenme testi ölçeğinin
güvenilirlik düzeyinin α = 0,73 (Cronbach Alpha katsayısı) olarak tespit
edilmiştir.
2.3.2. Öğrenci Çizimlerinin Analizi
Öğrenciler tarafından oluşturulan görsel ve sözel ürünler içerik
analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Analiz sırasında öğrenciler
tarafından kullanılan kavramlar, ek kavram kullanma, ilişkilendirme, özen
gösterme, kavramları anlamlarına uygun kullanma düzeylerine bakılarak
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“tam anlamış, kısmen anlamış veya anlamamış” olarak sınıflandırılmıştır.
Yapılan analizlere ilişkin boş kodlama şablonunu kullanan ikincil bir
araştırmacı öğrenci ürünlerini analiz etmiştir. İki kodlama arasındaki
tutarlılığın yüksek olduğu belirlenmiş ve bu durum araştırmanın güvenilir
oluşu şeklinde yorumlanmıştır.
2.4. Araştırmanın Uygulanması
Araştırmanın ilk aşamasında tüm öğrencilere mevcut fen bilgisi
programında yer alan döngüler konusu (su, oksijen, karbon ve azot
döngüleri) işlenmiş ve kavram öğrenme testi ön test olarak uygulanmıştır.
Daha sonra öğrenciler 3 gruba ayrılmışlardır. Birinci grupta yer alan
öğrenciler kendilerine verilen anahtar kavramları (şimşek, bitki kökü,
bakteriler, ölen canlılar, ayrıştırıcılar, toprak) kullanarak ve isterlerse yeni
kavramlar ekleyerek döngüleri açıklayan çizimler oluşturmuştur. İkinci
grupta yer alan öğrencilerden kendilerine verilen problem senaryolarını
açıklayan çizimler yapmaları istenmiştir. Üç tane ayrı soru içerisinde
senaryolara yer verilmiştir. Bu uygulamada kullanılan senaryolardan bir
örnek aşağıda verilmiştir.


Sena öğretmen öğrencilerine maddenin hallerini anlatırken
katı, sıvı ve gaz halinden bahsetmiştir. Örnek olarak ise suyu
vermiştir. Öğrencilerinden suyun doğada hangi aşamalardan
geçtiğini çizimle anlatmalarını istemiştir.

Üçüncü gruptaki öğrencilerden ise kitaplarda yer alan görsellerdeki
olayları yazarak açıklamaları istenmiştir. Bu çerçevede üç ayrı döngü
resmi verilmiş ve öğrencilerden döngüde neyin anlatıldığı ve hangi
olayların gerçekleştiğini yazmaları istenmiştir. Aşağıda çalışmada
kullanılan bir görsel örnek olarak verilmiştir.
Şekil 4: Üçüncü Gruptaki Öğrencilere Açıklamaları İçin Verilen Resim

Tüm uygulamalar sona erdiğinde kavram öğrenme testi öğrencilere son
test olarak tekrar uygulanmıştır.
2.5. Veri Analizi
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Kavram öğrenme testinde toplam 6 açık uçlu soru bulunmaktadır.
Kavram öğrenme testinde yer alan açık uçlu sorular Simpson ve Marek
(1988)’e göre tam anlamış, kısmen anlamış ve anlamamış olarak
sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Tam anlamış kategorisi 3 puan verilerek,
Kısmen anlamış kategorisi 2 puan verilerek ve anlamamış kategorisi 1
puan verilerek değerlendirilmiştir. Aşağıda Tablo 3’de kavram öğrenme
testinde yer alan bir örnek soruya öğrencilerin verdikleri yanıtlar ve
analizin nasıl yapıldığına ilişkin kodlamalara yer verilmiştir.
Tablo 3. Kavram Öğrenme Testi Veri Analizi
Öğrenci İfadeleri

Öğrencilerin Kavrama Düzeyleri

1) Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları
ile azot toprağa gelir.
2) Azot bağlayıcı bakteriler toprağa
gelen azotu bağlar.
3) Bağlanan bu azot bitkilerin yapısına
geçer.
4) Tüketiciler azotu bitkileri yiyerek
azotun yapısına geçmesini sağlar.
5) Tüketiciler öldüğünde ayrıştırıcılar
bu canlıları ayrıştırır. İçinde bulunan
azotu atmosfere bırakır.
1) Şimşek sayesinde azot toprağın
yapısına geçer.
2) Ayrıştırıcılar
ölü
canlıları
ayrıştırarak atmosfere azot gazı verir.
3) Azot bağlayıcılar azotu alıp
çiçeklere verir.

Tam anlamış
Resim 5 kavram ile ifade edebilmiştir.
Resimde yer alan kavramları (şimşek, toprak,
bitki, ayrıştırıcı, ölü organizmaları ve serbest
azot) kullanmıştır.
Yazım özenli ve dikkatlidir.
Süreç oluş sırasına göre yazılmıştır.
Bilgiyi aktarma biçimi bilimsel içerik
açısından uygun olarak değerlendirilmiştir.
Kısmen anlamış
Resim 3 kavram ile ifade edilebilmiştir.
Resimdeki kavramları
kullanabilmiştir.

yüzeysel

olarak

Sürecin oluş sırasına yer verilmiştir.
Bilgiyi aktarma biçimi
açısından eksiktir.

bilimsel

içerik

Yeterli aktarımı sağlayamamıştır.
1)
Şimşek
toprağa azot verir.

çakma

olayıyla

Anlamamış
Resim tek bir kavram ile ifade edilmiştir.
Resimdeki
verilmiştir.

kavramlara

Açıklayıcı değildir.
Eksik ve özensizdir.
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yüzeysel

yer

3. Bulgular
Kavram öğrenme ön test ve son test sonuçları aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Tüm sorulara toplam 25 öğrenci yanıt vermiştir.
Tablo 4: KÖT 1. Soru ön test son test karşılaştırması
Sorular

Tam
Anlamış (n)

Kısmen
Anlamış (n)

Anlamamış
(n)

Ön test
Son Test

15
20

12

5

Ön test
Son Test

13

13
13

12
1

Ön test
Son Test

2
10

13
12

10

Ön test
Son Test

1
11

10
15

14
1

Ön test
Son Test

2
11

2
14

21
2

Ön test
Son Test

13

10
13

15
1

Görsel de ne anlatılıyor?
Kısaca açıklayınız.

Yukarıda verilen resmi
anlatan 5 cümle oluşturunuz.

Yukarıda verilen döngü
şemasına benzer bir şema da
siz tasarlayınız.

Yukarıda görsel de
verilen döngüyü kısaca
açıklayınız.

Yukarıda verilen karbon
ve
oksijen
döngüsünü
şematize olarak gösteriniz.

Yukarıda
verilen
döngülerin doğal denge için
önemini kısaca açıklayınız.
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Tablo 4’de görüldüğü üzere ön test sonuçlarında tam anlamış öğrenci
sayısının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Bir, iki ve altıncı soruların
ön test sonuçlarına bakılırsa tam anlamış öğrencinin olmadığı
görülmektedir. Diğer soruların ön test sonuçları bir veya iki kişinin soruyu
tam anlamış olarak cevaplayabildiği görülmektedir. Ön test sonuçlarından
anlamamış öğrencilerin sayısının yüksek olduğu söylenebilir. Özellikle
beşinci soruda 21 kişinin ilgili kavramı anlamamış olduğu görülmektedir.
Öte yandan son test sonuçlarıyla beraber öğrenmede olumlu yönde artışlar
gözlenmektedir. Birinci soruya verilen yanıtların analizleri anlamamış
kategorisindeki 12 kişinin diğer kategorilere geçtiğini göstermektedir.
Benzer şekilde ikinci soruda tam anlamış kategorisinde öğrenci
bulunmazken son testte 13 kişi bu kategoriye geçmiştir.
Üçüncü soruda tam anlamış kategorisindeki öğrenci sayısı öğretim
öncesinde 2 iken son testle beraber bu sayı 10 kişiye yükselmiştir.
Anlamamış kategorisindeki öğrenci sayısı ön testte 10 kişiden sıfıra
inmiştir. Dördüncü soruda tam anlamış kategorisindeki öğrenci sayısı
öğretim öncesinde bir iken son testte 11’e yükselmiştir. Anlamamış
kategorisindeki öğrenci sayısı ise 14’den 1’e düşmüştür.
Beşinci soruya verilen yanıtların analizle incelendiğinde anlamamış
kategorisindeki öğrencilerin sayısı 21 kişidir. Bu sayı son testte 2’ye
düşerken tam anlamış ve kısmen anlamış öğrenci sayılarında artış
görülmüştür. Altıncı sorunun analiz sonuçları ön testte tam anlamış
kategorisinde öğrenci bulunmadığını ancak son testte aynı kategoride 13
öğrenci bulunduğunu göstermiştir. Yine sonuçlara göre anlamamış
kategorisindeki öğrenci sayısı 15 kişiden bir kişiye düşmüştür.
Çalışmaya katılan öğrenci gruplarının kavram öğrenme testindeki
başarı durumları karşılaştırılması son test puanları üzerinden yapılmış ve
sonuçlar Grafik 1’de verilmiştir.
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Grafik 1: Öğrenci Gruplarının Kavram Öğrenme Düzeylerinin
Karşılaştırılması
PRv]
^˙fof

6
5
4
3

Tam anlamış

2

Kısmen anlamış

1

Anlamamış

0
Birinci
grup

İkinci
grup

Üçüncü
grup

Gruplar

Birinci Grup: anahtar kavramlar eşliğinde çizim yapan grup
İkinci Grup: problem senaryosu eşliğinde çizim yapan grup
Üçüncü Grup: Hazır çizimi açıklayan grup
Grafikten de anlaşılacağı üzere öğrencilere anahtar kavramlar eşliğinde
doğa olayını çizmeleri istenen birinci grupta 5 öğrenci tam, 3 öğrenci
kısmen anlamış, 1 öğrenci de anlamamış kategorisindedir. Bu grup
öğrenciler kavram öğrenme testinde diğer iki gruba göre daha başarılı
olmuştur. Problem senaryosu verilip, bu senaryoya uygun çizim yapmaları
istenen ikinci gruptaki 2 öğrenci tam 4 öğrenci kısmen anlamış, 3 öğrenci
ise anlayamamış kategorisindedir. Diğer öğrencilere kıyasla bu gruptaki
öğrencilerin en düşük başarıyı elde ettiği söylenebilir. Hazır resimlerin
verilip bu resimlerdeki fen olayını sözel olarak açıklamaları istenen üçüncü
grupta ise 4 öğrenci tam, 4 öğrenci kısmen ve 1 öğrenci anlayamamış
kategorisindedir. Bu verilere göre öğrencilerin verilen kavramlar
temelinde döngüyü açıklayıcı çizim yapma ve hazır verilen çizimleri
okumada daha başarılı olduğu ancak verilen senaryo temelinde çizim
yapmada daha az başarılı oldukları söylenebilir.
3.2. Öğrenci Çizimlerinin Analizi
Aşağıda 3 gruba ait nitel bulgular yer almaktadır.
3.2.1. Birinci grup Öğrencilerin Çizimlerine Ait Analizler
Tablo 5’de birinci grup öğrencilere ait azot döngüsü çizim analizleri
verilmiştir. Öğrencilere verilen anahtar kavramlar; şimşek, bitki kökü,
toprak, ölen canlı ve ayrıştırıcılardır.
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Tablo 5. Birinci Grup Öğrencilerine Ait Cevapların Analiz
Sonuçları
Öğrenci Çizimleri

Öğrenci Çizimlerinin Analizi
Azot döngüsünü tam anlamış
olan bir öğrencinin çizimi yanda
görülmektedir. Öğrenci kendisine
verilen
kavramların
tümünü
kullanmıştır.
Yine
kendisine
verilen kavramlara ek olarak gübre,
mantar, çeşitli canlıları da kendisi
eklemiştir.
Aynı
zamanda
çizimlerinin düzgün ve itinalı
olduğu görülmektedir.
Yanda kısmen anlamış bir
öğrenciye ait çizim görülmektedir.
Öğrenci
verilen
kavramları
kullanmış ancak ek kavrama
çiziminde yer vermemiştir. Çizimi
düzgün ve itinalıdır.

Yandaki
resim
döngüleri
anlamamış bir öğrenciye aittir.
Çizimde
öğretmenin
verdiği
kavramlar yazılmış ancak bu
kavramlar
birbiriyle
ilişkilendirilmemiştir.

3.2.2. İkinci grup Öğrencilerin Çizimlerine Ait Analizler
İkinci grupta belirlenen öğrencilere 3 problem senaryosu yöneltilmiştir.
Problem senaryosu; “Sena öğretmen öğrencilerine maddenin hallerini
anlatırken katı, sıvı ve gaz halinden bahsetmiştir. Örnek olarak ise suyu
vermiştir. Öğrencilerine suyun doğada hangi aşamalardan geçtiğini çizimle
anlatmalarını istemiştir.” Şeklindedir. Öğrencilerin yapmış olduğu
çizimler ve bu çizimlerin analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.
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Tablo 6: Öğrencilerin Su Döngüsü Problem Senaryosuna Ait
Çizimlerinin Analizler
Yandaki resimde başarılı bir çizim
görülmektedir. Resimde su döngüsüne ait
terleme, yağmur, solunum, çeşitli canlılar,
güneş, bulutlar ve toprak kavramları
kullanılmıştır. Öğrenci çizimde alg, deniz,
bitki kökü ve buharlaşma gibi kavramlar
eklemiştir. Çizim görsel açıdan estetik ve
itinalı
olup
kavramlar
arası
ilişkilendirmelerin
yapılmış
olduğu
görülmektedir.
Yandaki resimde kısmen başarılı bir
çizim örneği gösterilmiştir. Temel su
döngüsü kavramlarını kullanan öğrenci
resimde yağmur, bulut, şelale, güneş,
buharlaşma ve yağışa yer vermiştir.
Öğrenci resme kavramsal açıdan herhangi
bir ekleme yapmamıştır.

Yandaki çizimde ise belirli kavramlar
çizilip bırakılmıştır. Bu kavramlar güneş,
bulut ve yağış olarak görülmektedir.
Kavramsal ilişkilendirmelere resimde yer
verilmemiştir. Üç şekil gelişi güzel
çizilerek bırakılmıştır. Yağış olması için
nasıl döngü olmalı ya da resimde
gösterilen yağış mı buharlaşma mı olduğu
anlaşılmamaktadır.

3.2.3. Üçüncü grup Öğrencilere Ait Cevapların Analizleri
Bu gruptaki öğrencilere döngü ile ilgili resimler verilip öğrencilerden
resmi okumaları ve resimden anladıklarını metne dökmeleri beklenmiştir.
Etkinlikte kullanılan resim aşağıda Şekil 5’de görülmektedir. Verilen
resimde canlılar, güneş, ağaç, bitki kökleri, fabrika, fosil yakıt yakılması
verilmiştir.
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Şekil 5. Oksijen ve Karbon Döngüsü
Öğrencilerin yazdıkları metinlere Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Öğrencilerin Hazır Çizimleri Yazılı Metne Dökmelerine
Ait Analizler
Doğada oksijen ve karbondioksit
döngüsü bulunur. Kömür gibi fosil
yakıtların yanması, ölü organizmaları ve
hayvan atıklarını toprağa karıştıran
ayrıştırıcılar, hayvanların enerji elde
etmek amacıyla besinleri oksijenle
yakmaları sonucu yani solunum ile
karbondioksit açığa çıkar. Çıkan bu
karbondioksiti klorofil taşıyan bitkiler,
algler alır ve güneş ışığı sayesinde besin
ve oksijen üretir. Ağaçlar, bitkiler,
alglerin fotosentez ile havaya oksijen
sağlar. Havaya karışan bu oksijeni
insanlar, tavşanlar alır ve karbondioksit
olarak havaya geri verir.

Başarılı bulunan yandaki metinde
resimde verilen kavramlar ve
aralarındaki ilişki anlatılmaktadır.
Ayrıca canlılar arasında meydana
gelen değişim de ifade edilmiştir.
Metinde
kavramlar
arası
ilişkilendirmeler görülmektedir. Ek
olarak algler, bitkilerde meydana
gelen fotosentez ifade edilmiştir. Bu
canlıların klorofil taşıdığı ifade
edilmiştir. İçerik açıklayıcıdır.

Fotosentez güneşten gelen ışık ışınları
sayesinde oluşur. Fotosentez kapalı
ortamlarda gerçekleşmez ancak yapay
ışıkta
gerçekleşir….(yazı
devam
ediyor)….

Yandaki öğrenci yazdığı metinde
resimdeki kavramları kullanmış ancak
uzun ve hikaye tarzı bir anlatıma yer
vermiştir. Öğrenci içerikle alakalı
olmayan kendi bilgilerini aktarmıştır.
Konu dışına çıkıldığı görülmektedir.

Fosil yakıtların yakılmasının en
baştaki sebebi fabrikalardan gelen
atıklardır. Tavşan otlak bir yerde
beslenirken kedi onu yer ve sonra
ayrıştırıcı onu yok eder bu besin zincirine
örnektir.
Fotosentezi ağaç ve bitki yapar.
Bitkiye CO2 gelir ve O2 dışarı çıkar.
Sürekli nefes alan canlı dışarı CO2 verir ve
ağaçtan O2 çıkar. Bu fotosentez denizde
geçerlidir. Orman yangınları O2 siz olmaz.
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Yandaki öğrenci ise kendisine
sunulan resmin dışına çıkmıştır. Farklı
örneklere yer veren öğrenci içeriği
yetersiz hale getirmiştir.

4.Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma çizimlerin ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin kavram
öğrenmelerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre çizimler öğrencilerin başarısını arttırmıştır. Bu çerçevede
çizimlerin öğrencilerin kavram öğrenmelerine olumlu yönde katkı
sağladığı söylenebilir. Benzer şekilde mevcut araştırmalar da görsel
materyallerin öğrencilerin zihinsel yapılarını geliştirdiğini (Burke ve ark.,
1998; Schank & Kozma, 2002; Williamson & Abraham, 1995), kavramsal
anlamalarını kolaylaştırdığını ortaya koyar niteliktedir (Ardac & Akaygun,
2004; Bunce & Gabel, 2002; Dori & Barak, 2001; yang ve ark., 2003;
(Styliaiduo ve Ormerod 2002). Yapılan bu çalışmalar çalışmadan elde
ettiğimiz bulguları destekler niteliktedir.
Öğrencilerin kavram öğrenme testinin analizi sonucunda ön testte
öğrencilerde görülen ‘mantarın fotosentez yaptığı, ayrıştırıcıların canlı
olmadığı, oksijen ve karbondioksit arasındaki döngünün sadece güneş
ışığında gerçekleşebildiği, su döngüsüne terleme etkisinin olmadığı,
sadece toprakta yetişen bitkilerin fotosentez yaptığı’ kavram yanılgılarının
son testte giderildiği görülmüştür. Ancak azot döngüsünde ‘canlıların
öldükten sonra ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak serbest hale geçen
azotun doğrudan kullanıldığı’ yanılgısının öğretim sonrasında halen
devam ettiği görülmüştür. Çizimlerin bu yanılgıyı giderememiş olduğu
anlaşılmaktadır.
Yapılan bu çalışma kavram öğrenme testinde tespit edilemeyen kavram
yanılgılarının, bilgi eksikliklerinin ve öğrencilerin zihinsel modellerinin
çizimler sırasında tespit edilebildiğini göstermiştir. Öğrenci çizimlerinin
analizi sonucu öğrencilerin zihinlerinde ayrıştırıcı kavramını çizimlerine
aktaramadıkları, zihinlerinde canlandıramadıkları, su döngüsünün sadece
yağmur ve kar olarak düşündükleri, suda yaşayan canlıların fotosentez
yapmadıkları, sularda yalnızca hayvanların yaşadığı, fotosentezin kapalı
ortamlarda gerçekleşemeyeceği gibi yanılgılara sahip oldukları tespit
edilmiştir.
Bu araştırma sonuçlarını destekleyen farklı araştırmalara göre de,
çizimler öğrencilerin öğrenmelerini tespit etmede alternatif değerlendirme
aracı olarak kullanılabilmektedir (Davidowitz, Chittleborough ve Murray,
2010; Kern, Wood, Roehrig, & Nyachwaya, 2010). Mevcut değerlendirme
araçları
ile
özellikle
öğrencilerin
zihinsel
modelleri
belirlenmeyebilmektedir. Bu nedenle çizimler kavram öğrenmeyi ve
kavram yanılgılarını tespit etmede kullanılabilecek araçlar olarak
görülmektedir (Nyachwaya ve diğ. (2011).
Yapılan bazı çalışmalarda görsel materyallerin ve çizimlerin öğretimi
destekleyen araçlar olduğu ancak dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
bulunduğu dile getirilmektedir. Bunların başında görsel materyallerin
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öğrenci düzeyine uygun seçilmesi gelmektedir (Wu ve Chen 2007;
Ainsworth 1999; Michaels ve ark. 2008). Stern ve ark.(2003) ve Van Meter
ve ark. (2006) görsel materyallerin başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için
öğrencilerin erken yaşta görsel okuryazarlıklarının geliştirilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Nitekim, görsel materyallerin başarısı
materyalin ne denli nitelikli olduğunun yanı sıra öğrencilerin görsel okuma
becerisine de bağlılık göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda (Ben-Zvi, Eylon & Silberstein, 1987; Gabel,
1998) Fen kavramlarının karmaşıklığı ve birbirleriyle olan karmaşık
ilişkileri nedeniyle öğrencilerin özellikle kompleks kavramları kavramakta
güçlük çektiği belirtilmiştir. Araştırmalar bu durumun çeşitli nedenleri
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar arasında; öğrencilerin fen
kavramlarına yönelik; makro, mikro ve sembolik düzeyler arasında geçiş
yapamamaları, Mikro ve sembolik gösterimlere ilişkin eksik ya da yanlış
zihinsel modeller geliştirmeleri (Kozma et al., 1996; Williamson &
Abraham, 1995), kavramları somut, gözlenebilen olay, nesne ya da
durumlara benzetememeleri (Ben-Zvi, Eylon & Silberstein, 1987; Şahin ve
diğ., 2001) sayılabilir. Bu nedenle görsel materyaller öğrencilerin öğrenme
güçlüklerini azaltabilmektedir. Yorke (2003) de çalışmasında çizimlerin
öğrencilerin bilim öğreniminin değerlendirmesinde ve geliştirmesinde
kullanılabileceğini belirtmiştir. Yine Bell ve Cowie (2003) çizimlerin
öğretmenler için öğretici, öğrenciler için öğrenme aracı olarak yararlı
araçlar olduğunu bildirmişlerdir. Çizimlerin fizik kimya biyoloji gibi
derslerde yer alan soyut kavramların somutlaştırılmasında, kavramsal
değişim için öğrencilerin bilişsel yapılarını etkileyen güçlü araçlar olduğu
yine dikkat çekilen noktalar arasındadır (Kern ve ark., 2010; Nyachwaya
ve ark., 2011; Taber, 2011).
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GENEL FİZİK LABORATUVARI -3 DERSİNİ ALAN VE
ALMAYAN FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM
DALINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ‘GEOMETRİK OPTİK
KONUSUNDA ANAGRAM VE AKIL YÜRÜTME
SORULARI TESTİ’NE VERDİKLERİ CEVAPLAR
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİTİ
Merve Eker- İbrahim Yüksel
Giriş
İnsanlar günlük yaşamlarında birçok çevresel ve toplumsal problemle
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problem durumlarının ortadan
kaldırılması ve kalıcı çözümler üretebilmesi için insanların problem çözme
becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. İnsanların problem çözme
becerilerinin geliştirilmesinde zekâ oyunları önemli bir yere sahiptir.
Bireyin günlük yaşamda ihtiyaç duyacağı çözüm üretebilme, zaman
yönetebilme ve özgüven gibi olguları problem çözme becerilerinin
gelişmesine paralel olarak gelişmiş olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı zekâ
oyunları seçmeli dersinde bireylerin akıl yürütme, problem çözme,
iletişim, strateji oluşturma ve geliştirme, bilgi teknolojilerini kullanma,
karar verme, dilini etkili kullanma ve girişimcilik gibi birçok becerisini
desteklemenin yanında bireylerin kendi zekâ potansiyellerini tanımasını ve
geliştirmesini amaçlamaktadır (TTKB, 2013).
Akıl yürütme ile zekâ potansiyellerinin tanınması ve geliştirilmesi;
problemlerle karşı karşıya kalındığında değişik ve bireysel stratejiler
geliştirilmesi; anlık ve verimli karar verilebilmesi; sistematik bir düşünce
yapısı geliştirilmesi; tekil ve çoğul çalışmanın öğrenilmesi; rekabet
ortamında çalışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (TTKB,
2013).
Zekâ Oyunları dersinde akıl yürütme becerileri farklı yaşlarda gruplara
uygulanırken, basamaklı öğretim programının tercih edilmesinin sebebi
öğrencilerin farklı gelişmişlik düzeylerine sahip olabilmesinden dolayıdır.
Basamaklı öğretim programında dikkate alınan temel unsurlar, basitten
karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene ve
yakından uzağa gibi aşamalık ilişkileri göstermesidir. Bu programda
aşamalar belli başlı bilgi ve becerilerin öğretilmesinden üst düzey düşünme
becerilerin kazanılmasına ulaşılan bir yöntem izlemektedir (TTKB, 2013).
Basamaklı öğretim programı üç aşamada incelenmektedir:
1. Basamak(Başlangıç Düzeyi:D1): Oyunlardaki kuralları bilmeyi,
esas bilgi ve becerileri edinmeyi, başlangıç düzeyindeki oyunları



Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi.
Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi.

229

oynamayı ve bulmacaları çözmeyi içerir. Oyunlarda esas stratejiler
kullanmayı, mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, bulmacalarda
doğru yerden başlamayı, orta seviyede oyunlar oynamayı ve
bulmacaları çözmeyi içerir.
2. Basamak(Orta Düzey:D2): Mantıksal çıkarımlarda bulunmayı,
bulmacalarda doğru yerden başlamayı, strateji oyunlarında esas
stratejileri uygulamayı, orta düzey oyunları oynamayı ve
bulmacaları çözmeyi içerir.
3. Basamak(İleri Düzey:D3): Oyunlarda kendine ait stratejileri
ortaya koyma, analiz, değerlendirme, genelleme gibi üst düzey
becerileri içerir. Başkalarının yaşantılarından faydalanmayı ve
ileri düzey oyunlar oynama ve bulmacaları çözmeyi içerir (TTKB,
2013).
Öğretmen adaylarının eğitiminde anagram kullanma ve akıl yürütme
bilgisi eğitimi amacına ulaşması açısından önemli görülmektedir. Bu
doğrultuda çalışmanın odağında anagram ve akıl yürütme soruları
bulunmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada zekâ oyunları kapsamına giren anagram ve akıl yürütme
soruları ile akıl yürüterek problem çözebilme açısından Genel Fizik
Laboratuvarı-3 dersini alan ve almayan Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalındaki öğrencilerin ‘Geometrik Optik Konusunda Anagram Ve Akıl
Yürütme Soruları Testi’ne verdikleri cevaplar arasındaki ilişkileri tespit
etmek ve dersi alan ve almayan öğrencilerin başarıları arasında fark olup
olmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma
yöntemden faydalanılmıştır. İlk kez 1989 yılında Caracelli ve Graham bir
araştırmada farklı yöntemlerin birlikte kullanılabileceğini ifade etmiş, en
az bir nitel ve bir nicel yöntem birlikte kullanılarak “karma yöntem”
araştırmanın (Polit ve Hungler 1997, Creswell ve Clark 2014)
yapılabileceğini söylemişlerdir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir
arada kullanıldığı ve yöntem çeşitlemesi olarak ifade edilen bu yöntemde,
ortak araştırma sorusuna farklı araştırma yöntemleri kullanılarak cevap
aranmaktadır. Bu şekilde, bir araştırmada nitel ve nicel veri toplama
tekniklerinin bir arada kullanılması, her iki tekniğin de olumlu yönlerini
arttırmakta ve olumsuz yönlerini azaltmaktadır (Dede ve Demir, 2015;
Yıldırım ve Şimşek, 2016). Karma yönteme başvurulan çalışmalarda en az
iki farklı araştırma modelinden faydalanılmaktadır (Creswell, 2009).
Karma yöntemde, birbirine katkı sağlayan nicel ve nitel yöntemlerin bir
arada kullanılması, araştırma problemiyle ilgili daha ayrıntılı
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çözümlemelerin ve yorumlamaların yapılmasına imkân sunmaktadır
(Creswell ve Plano-Clark, 2007).
Çalışma Grubu
Araştırmanın nicel yöntem kısmı 2018- 2019 eğitim öğretim yılında bir
devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalındaki öğretmen adayları arasından gönüllü olanlardan seçilmiş toplam
161 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 81 tanesi
Genel Fizik Laboratuvarları- 3 dersini alanlardan oluşurken, 80 tanesi
Genel Fizik Laboratuvarı - 3 dersini almayanlardan oluşmuştur.
Araştırmanın nitel yöntem kısmında 2018- 2019 eğitim öğretim yılında
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalındaki öğretmen adayları arasından gönüllü olanlardan seçilmiş toplam
77 öğretmen adayı yer almıştır.
Veri Toplama Araçları
Nicel verilerin toplanmasında veri toplama aracı olarak Savaş, Yüksel,
Yılmaz, Mert ve Özpınar (2018) tarafından geliştirilen, 3 seviyeden oluşan;
33 sorudan oluşan anagram testi ve 4 sorudan oluşan akıl yürütme soruları
testi kullanılmıştır. Anagram ve Akıl Yürütme Soruları Testi son haliyle
iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölüm 3 farklı düzeyde (D1, D2,
D3) 33 anagram sorusundan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 4 akıl
yürütme sorusuna yer verilmiştir.
Nitel verilerin toplanmasında ise araştırmacılar tarafından geliştirilen
biri anagram ile alakalı diğeri de akıl yürütme soruları ile alakalı 2 tane
görüşme sorusundan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma
verileri, literatür taraması ile, Türkiye’de konu ile ilgili yapılan
çalışmaların incelenmesi ve araştırmacı tarafından alanında uzman 3
uzman görüşü alınarak geliştirilen görüşme soruları ile elde edilmiştir.
Araştırmanın görüşme soruları oluşturmak için öncelikle literatür taraması
yapılmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Bu
araştırmada belirlenen amaçlara ulaşmak için araştırmacı tarafından
geliştirilmiş olan öğretmen adaylarına yönelik görüşme soruları veri
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın nitel bölümünde
öğretmen adaylarının düşüncelerinin ortaya çıkarılmasının hedeflenmesi
nedeniyle nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış mülakat
yönteminden faydalanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi, özel
bir konu hakkında derinlemesine soru sorma, anlaşılmayan durumlarda
soruları tekrarlayarak daha açıklayıcı şekilde cevapları tamamlama fırsatı
sunar (Çepni, 2010). İlgili literatür taranarak Genel Fizik-3 dersini almış
öğretmen adaylarına yönelik 2 maddeden oluşan yazılı mülakat için
görüşme soruları geliştirilmiştir. Oluşturulan mülakat formunda yer alan
sorular alanında uzman 3 uzman görüşü doğrultusunda geliştirilmiş ve
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kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Her bir mülakat ya da görüşme 5-10
dakika sürmüştür. Mülakatlar sürecinde öğretmen adaylarının görüşleri,
öğretmen adaylarından izin alınarak görüşme formu kağıdına yazılmıştır.
Dersi alan öğretmen adayların görüşleri AÖ1, AÖ2, AÖ3…..AÖ77
şeklinde sınıflanmıştır.
Verilerin Analizi
Nicel verilerin analizinde öğrencilerin yanıtladıkları doğru cevaplar
için 1, boş bırakılan ve yanlış verilen her bir cevap için 0 kodlaması
yapılarak veri girişi sağlanmıştır. Yapılan çalışmada SPSS analiz programı
ile veriler analiz edilmiştir. Bağımsız örneklemler için t testi yapılmıştır
Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinin
temel amacı, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır. Buna göre toplanan verilerin öncelikle kavramsallaştırılması
ve ardından ortaya çıkan bu kavramların mantıklı bir şekilde düzenlenmesi
ve buna göre veriyi açıklayan temaların belirlenmesi gereklidir. Böylece
içerik analizi ile elde edilen verileri tanımlama ve verilerin içinde saklı
gerçekleri ortaya koymak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
İki araştırmacı tarafından kodlama yapılmıştır. Ortak gösterimde 18
kodlama yapılmıştır. 1 kodlamada ise uzlaşmazlık yaşanmıştır. Uzlaşılan
kod sayısının toplam uzlaşılan ve uzlaşılamayan kod sayısına
bölünmesiyle kodlayıcılar arası güvenilirlik oranı hesaplanmıştır.
Kodlayıcılar arası güvenilirliği %95 olarak bulunmuştur. Bu oranın %
90’dan fazla olması istenmektedir (Miles ve Huberman, 1994).
Bulgular
3.1. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan ve Almayan Öğrencilerin
Geometrik Optik Konusunda Anagram ve Akıl Yürütme Soruları Testi
Anagram Puanları arasındaki ilişki
Tablo 1; Anagram testinde toplam puanlarda, başlangıç düzeyi, orta
düzey ve ileri düzeyde dersi alan ve almayan grubun puanlarını
göstermektedir.
Tablo 1. Anagram ve Akıl Yürütme Soruları Testi Anagram Puanları
Düzey

Grup

N

X̅

D1

Deney

80

17.50

5.78

Kontrol

81

16.28

5.56

Deney

80

2.86

1.52

Kontrol

81

2.25

1.31

Deney

80

2.30

1.33

D2

D3

S
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sd

p

160

.18

160

.01

160

.01

TD

Kontrol

81

1.78

1.04

Deney

80

22.66

8.00

Kontrol

81

20.31

7.28

160

.053

Tablo 1. incelendiğinde anagram testinde toplam puanlarda ve D1
düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. D2 ve D3 düzeyinde deney
grubu lehine anlamlı farklılık çıkmıştır.
3.2. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan ve Almayan Öğrencilerin
Geometrik Optik Konusunda Anagram ve Akıl Yürütme Soruları Testi
Akıl Yürütme Soruları Puanları arasındaki ilişki
Tablo 2; Akıl yürütme testine ait toplam puanlarda, başlangıç düzeyi,
orta düzey ve ileri düzeyde dersi alan ve almayan grubun puanlarını
göstermektedir.
Tablo 2. Anagram ve Akıl Yürütme Soruları Testi Akıl Yürütme Soruları
Puanları
Düzey

Grup

N

X̅

S

sd

p

D1

Deney

80

.81

.39

160

.18

Kontrol

81

.89

.32

Deney

80

.45

.50

160

.59

Kontrol

81

.41

.49

Deney

80

.80

.79

160

.18

Kontrol

81

.96

.75

Deney

80

2.06

1.20

160

.30

Kontrol 81

2.26

1.18

D2

D3

TD

Tablo 2. incelendiğinde akıl yürütme testinde toplam puanlarda, D1
düzeyi, D2 düzeyi ve D3 düzeyinde dersi almış ve almamış gruplar
arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.
3.3. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Anagram İle
İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Tablo 3; Anagram ile ilgili görüşme sorularının analizi yapıldığında en
çok bulunan frekansları gösterilmektedir.
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Tablo 3. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Anagram
İle İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Kod

f

Bilgilerin kalıcılığını artırır

21

Eğitici, eğlenceli ve dikkat çekicidir

19

Hayır kullanılmamalıdır

12

Kullanılabilir

8

Dersin işlenişini ve anlaşılmasını kolaylaştırır

6

Bilgim yok

5

Sözel zekâyı geliştirir

4

Farklı bakış açısı kazandırır

2

Toplam

77

Tablo 3’e bakıldığında Genel Fizik Laboratuvarı -3 dersini alan
öğrencilerin anagram ile ilgili görüşme sorularını içeren 8 kod
bulunmaktadır. Anagram ile ilgili görüşme sorularının analizi yapıldığında
en çok bulunan frekanslar: “Bilgilerin kalıcılığını artırır. Eğitici, eğlenceli
ve dikkat çekicidir” şeklindedir.
Birkaç öğrencinin görüşlerine bakacak olursak;
ÖA8: Anagram kullanılmalıdır. Eğitici ve eğlendirici olduğu için
kullanılmalıdır.
ÖA10: Anagram kullanılmalıdır. Çünkü böylelikle konu daha somutlaşmış
olur ve konunun akılda kalıcılığı artar.
ÖA19: Anagram kullanılmalıdır. Öğrencilerin dersi aktif bir şekilde
dinlemeleri ve sağlıklı bir sınıf iklimi oluşturmak için öğrencilerin ders
boyu dikkatlerini çekebileceğimiz anagramlar güzel aktivitelerdir.
ÖA57: Anagram kullanılmalıdır. Çünkü çoğu öğrenciler için sıkıcı ve zor
olan fen derslerini eğlenceli hale getirilebilir. Ya da ezberlenecek
kavramlar başka kavramlarla kodlanarak daha yararlı olabilir.
ÖA76: Anagram kullanılmalıdır. Çağrışım yaptırdığı için öğrenmede
kolaylık sağlayabilir.
3.4. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Akıl Yürütme
İle İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Tablo 4; Akıl Yürütme ile ilgili görüşme sorularının analizi
yapıldığında en çok bulunan frekansları göstermektedir.
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Tablo 4. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Akıl
Yürütme İle İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Kod

f

Öğrencilerin düşünmesini sağlar

15

İlgi çekici ve eğlencelidir

14

Kullanılabilir

13

Anlamayı kolaylaştırır

8

Bilgilerin kalıcılığını artırır

8

Etkili öğrenmeyi sağlar

7

Problem çözme ve akıl yürütme becerisi geliştirir

6

Farklı bakış açısı kazandırır

4

Bilgim yok

1

Ölçme aracı olarak kullanılabilir

1

Toplam

77

Tablo 4’e bakıldığında Genel Fizik Laboratuvarı -3 dersini alan
öğrencilerin akıl yürütme ile ilgili görüşme sorularını içeren 10 kod
bulunmaktadır. Akıl yürütme ile ilgili görüşme sorularının analizi
yapıldığında en çok bulunan frekanslar: “Öğrencilerin düşünmesini sağlar.
İlgi çekici ve eğlencelidir” şeklindedir.
Birkaç öğrencinin görüşlerine bakacak olursak;
ÖA5: Akıl yürütme soruları kullanılmalıdır. Hem derse katılım olur
hem de sorularla öğrenme sağlanabilir. Düşünmeye sevk ettiği için kalıcı
öğrenmeler sağlanabilir.
ÖA49: Akıl yürütme soruları kullanılmalıdır. Akıl yürütme sorularıyla
birçok problem çözme becerisini kullanma fırsatı öğrencilere verilir.
ÖA61: Akıl yürütme soruları kullanılmalıdır. Araştırma sorgulamaya
yatkın bireyler yetiştirmeyi sağlar ve öğrencilerin problem çözme
becerilerini geliştirir.
ÖA75: Akıl yürütme soruları kullanılmalıdır. Öğrencilere beyin
fırtınası yaptırmak öğrencilerin derse olan dikkatlerinin artmasını sağlar.
ÖA77: Akıl yürütme soruları kullanılmalıdır. Bu şekilde konuların daha
iyi pekiştirilmesi sağlanır.
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Sonuç/ Tartışma/Öneri
Uygulamadan elde edilen bulgulardan sonuçlara göre akıl yürütme
soruları testinde toplam puanlarda, başlangıç, orta ve ileri düzey
puanlarında gruplar arasında anlamlı farklılık çıkmamıştır. Ayrıca
anagram testinde toplam puanlarda ve başlangıç düzeyinde de anlamlı
farklılık çıkmamıştır. Fakat orta ve ileri düzey anagram testi puanlarında,
dersi almış gruptaki öğrenciler lehine anlamlı farklılık çıkmıştır.
Anagramla ilgili görüşme sorularının analizi yapıldığında en çok
bulunan frekanslar: Bilgilerin kalıcılığını artırır. Eğitici, eğlenceli ve
dikkat çekicidir.
Literatür taraması yapıldığında Özpınar, Yılmaz, Mert, Savaş ve
Yüksel (2018) tarafından yapılan çalışmada, çalışma gruplarına resfebe
testi uygulanmış ve uygulanma sonucunda resfebe testinde sınıf
öğretmenleri ile fen bilimleri öğretmenleri arasında başlangıç ve orta düzey
olan D1 ve D2 düzeylerinde, diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile fen
bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeylerinde ve cinsiyetler
arasında ise D1 ve D2 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Resfebe
testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında ileri
düzey olan D3 düzeyinde, fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branş
öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D3
düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
Özpınar, Yılmaz, Mert, Savaş ve Yüksel (2018) tarafından yapılan
başka bir çalışmada diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile fen bilimleri
öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D1, D2 ve
D3 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Eğitici bulmaca testinde fen
bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D1, D2 ve D3
düzeyinde ve fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri
arasında D1 ve D2 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
Akıl yürütme soruları ile ilgili görüşme sorularının analizi
yapıldığında en çok bulunan frekanslar: Öğrencilerin düşünmesini sağlar.
İlgi çekici ve eğlencelidir.
İleride yapılacak bu tarz çalışmalarda örneklem daha geniş tutulabilir.
Ayrıca katılımcıların daha önce zekâ oyunu eğitimi alıp almadıkları da
ileride yapılacak çalışmalar için bir başka değişken olacaktır. Zekâ
oyunları alanı henüz oldukça yeni bir alan olduğundan dolayı bu alanda
yapılacak diğer çalışmalar alana katkı sağlayabilir. Ayrıca zengin bir
öğrenme ortamı oluşturacağından farklı derslerde de kullanılabilir (Yurteri
ve Mertol, 2018). Fen Bilgisi öğretmenliği programında okuyan
öğrencilerle bazı lisans programlarında okuyan öğrencilerin resfebe
etkinliklerinden aldıkları ortalama puanlar bakımından Fen Bilgisi
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Öğretmenliği programındaki öğrencilerin daha başarılı olduğu
görülmüştür (Yüksel, Savaş, Demirci, Atağ, Duman ve Adalar, 2017).
Öğretmen adaylarının anagram ve akıl yürütme soruları oluşturma
üzerine problem çözme düzeylerini geliştirecek etkinlikleri ve öğretim
yöntemlerini içeren deneysel çalışmalar yapılabilir. Öğretmen adaylarının
yetiştirilirken anagram ve akıl yürütme soruları oluşturma üzerine akıl
yürütme ilgili bilgiler ders müfredatlarına üniversiteler tarafından
eklenerek verilebilir. Eğitim veren kurumlarda bulunan öğretmenlere
anagram ve akıl yürütme soruları oluşturma üzerine akıl yürütme ile ilgili
hizmet içi eğitimler verilebilir.
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GENEL FİZİK LABORATUVARI -3 DERSİNi ALAN VE
ALMAYAN FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM
DALINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK OPTİK
KONUSUNDA RESFEBE VE EĞİTİCİ BULMACA TESTİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİTİ
Merve Eker- İbrahim Yüksel
Giriş
İnsanların zihinsel gelişimi, onların dünyayı anlamasını ve
öğrenmelerini sağlayan zihinsel süreçleri kapsar. Bu süreçler akıl yürütme,
problem çözme, düşünmeyi düşünme gibi birçok özelliği içermektedir.
(Senemoğlu, 2011). Günlük yaşamda karşımıza çıkan sorunlara yönelik
problem çözme ve akıl yürütme becerilerimizi iyi kullanmak
gerekmektedir. Problem çözme becerilerinin gelişmesi ile bireyin günlük
yaşamda ihtiyaç duyduğu çözüm üretme becerisi, kendine olan güveni,
zaman yönetimi gibi yetenekleri de kazanmış olacaktır. Akıl yürütme ile
bireylerin zekâ kapasitelerini tanımaları ve geliştirmeleri, problem
karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeleri, çabuk ve isabetli karar
verebilmeleri, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmeleri, bireysel ve
takım olarak çalışmayı öğrenmeleri, rekabet ortamında çalışma becerilerini
geliştirmeleri hedeflenmektedir (TTKB, 2013).
Zekâ oyunları dersinde akıl yürütme becerileri farklı yaşlardaki
gruplara uygulanırken, öğrencilerin farklı gelişmişlik düzeyine sahip
olmaları nedeniyle basamaklı öğretim programı seçilmelidir. Basamaklı
öğretim programında basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta,
bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa gibi aşamalar mevcuttur. Bu
basamaklar temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasından üst düzey
düşünme becerilerine sahip olunmasına kadar ilerlemektedir (TTKB,
2013).
Basamaklı öğretim programı üç temel aşamayı içermektedir:
1.Basamak(Başlangıç Düzeyi:D1): Bu aşamadaki oyunlar az sayıda
ve sistematik olmayan deneme yanılmalarla çözülebilir.
2.Basamak(Orta Düzey:D2): Bu aşamadaki oyunlar az sayıda,
sistematik ya da sezgisel deneme yanılmalarla çözülebilir ve çözümleri için
sadece bir anahtar fikrin bulunması yeterlidir.
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3.Basamak(İleri Düzey:D3): Bu aşamadaki oyunlar çok sayıda,
sistematik ya da sezgisel deneme yanılmalarla çözülebilir ve çözümleri için
birden çok anahtar fikre ihtiyaç duyulur.
Genel Fizik Laboratuvarı-3 zekâ oyunları etkinliklerinden resfebe ve
eğitici bulmaca kullanan öğretmen adaylarının nitelikli olarak yetişmeleri
için bütüncül anlamda teorik ve pratiği bir arada öğrenebilecekleri
eğlenceli bir ortam olarak laboratuvarı etkin kullanmalarını sağlar.
Öğretmen adaylarının fizik laboratuvarı-3 çalışmalarına karşı olumlu bakış
açısı geliştirmesi bu açıdan önemlidir.
Bu çalışmanın odağında resfebe ve eğitici bulmacalar bulunmaktadır.
Resfebe; bir sözcüğü bulmak için harf, rakam ve görsellerin bir arada
kullanıldığı bir tür zekâ oyunudur (Sprinkle, 2008). Eğitici bulmacalar
değişik biçimlerde ve çeşitlerde hazırlanan düşündüren ve araştırmaya
yönlendirerek buldurmayı amaç edinen oyunlardır (Aslan ve Şeker, 2013).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Genel Fizik Laboratuvarı-3 dersini alan ve
almayan öğrencilerin geometrik optik konusunda resfebe ve eğitici
bulmaca testindeki başarıları arasında bir fark bulunup bulunmadığını
belirlemektir.
Yöntem
Araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma
yöntemden faydalanılmıştır. Karma yönteme başvurulan çalışmalarda en
az iki farklı araştırma modelinden faydalanılmaktadır (Creswell, 2009).
Karma yöntemde, birbirine katkı sağlayan nicel ve nitel yöntemlerin bir
arada kullanılması, araştırma problemiyle ilgili daha ayrıntılı
çözümlemelerin ve yorumlamaların yapılmasına imkan sunmaktadır
(Creswell ve Plano-Clark, 2007).
Çalışma Grubu
Araştırmanın nicel yöntem kısmı 2018- 2019 eğitim öğretim yılında bir
devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalındaki öğretmen adayları arasından gönüllü olanlardan seçilmiş toplam
161 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 81 tanesi
Genel Fizik Laboratuvarları- 3 dersini alanlardan oluşurken, 80 tanesi
Genel Fizik Laboratuvarı - 3 dersini almayanlardan oluşmuştur.
Araştırmanın nitel yöntem kısmında 2018- 2019 eğitim öğretim yılında
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim
Dalındaki öğretmen adayları arasından gönüllü olanlardan seçilmiş toplam
77 öğretmen adayı yer almıştır.
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Veri Toplama Araçları
Nicel verilerin toplanmasında veri toplama aracı olarak Savaş, Yüksel,
Yılmaz, Mert ve Özpınar (2018) tarafından geliştirilen, 3 seviyeden oluşan;
19 soruluk resfebe testi ve 32 soruluk eğitici bulmaca testi kullanılmıştır.
Resfebe ve Eğitici Bulmaca Testi son haliyle iki bölümden
oluşturulmuştur. Birinci bölüm 3 farklı düzeyde (D1, D2, D3) 19 resfebe
sorusundan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 32 bulmaca sorusuna yer
verilmiştir.
Nitel verilerin toplanmasında ise araştırmacılar tarafından geliştirilen
biri resfebe ile alakalı diğeri de eğitici bulmaca ile alakalı 2 tane görüşme
sorusundan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri,
literatür taraması ile, Türkiye’de konu ile ilgili yapılan çalışmaların
incelenmesi ve araştırmacı tarafından alanında uzman 3 uzman görüşü
alınarak geliştirilen görüşme soruları ile elde edilmiştir. Araştırmanın
görüşme soruları oluşturmak için öncelikle literatür taraması yapılmıştır.
Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Bu araştırmada belirlenen
amaçlara ulaşmak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan görüşme
soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın nitel
bölümünde öğretmen adaylarının düşüncelerinin ortaya çıkarılmasının
hedeflenmesi nedeniyle nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış
mülakat yönteminden faydalanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat
yöntemi, özel bir konu hakkında derinlemesine soru sorma, anlaşılmayan
durumlarda soruları tekrarlayarak daha açıklayıcı şekilde cevapları
tamamlama fırsatı sunar (Çepni, 2010). İlgili literatür taranarak Genel
Fizik 3 dersini almış öğretmen adaylarına yönelik 2 maddeden oluşan
yazılı mülakat için görüşme soruları geliştirilmiştir. Oluşturulan mülakat
formunda yer alan sorular alanında uzman 3 uzman görüşü doğrultusunda
geliştirilmiş ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Her bir mülakat ya da
görüşme 5-10 dakika sürmüştür. Mülakatlar sürecinde öğretmen
adaylarının görüşleri, öğretmen adaylarından izin alınarak görüşme formu
kâğıdına yazılmıştır.
Verilerin Analizi
Nicel verilerin analizinde öğrencilerin yanıtladıkları doğru cevaplar
için 1, boş bırakılan ve yanlış bir cevap için 0 kodlaması yapılarak veri
girişi sağlanmıştır. Yapılan çalışmada SPSS analiz programı ile veriler
analiz edilmiştir. Bağımsız örneklemler için t testi yapılmıştır.
Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinin
en önemli amacı, elde edilen verileri yorumlayabilecek kavramlara ve
anlamlı ilişkilere varmaktır. Bu nedenle elde edilen verilerin öncelikle
kavramsallaştırılması ve ardından bu kavramların mantıklı bir şekilde
düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların belirlenmesi
gereklidir. Böylece içerik analizi ile elde edilen verileri tanımlama ve
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verilerin içinde saklı gerçekleri ortaya koymak amaçlanmaktadır (Yıldırım
ve Şimşek, 2013). Kodlayıcılar arası güvenilirlik sağlamak için iki
araştırmacı tarafından kodlama yapılmıştır. Ortak vizyonda 14 kodlama
yapılmıştır. 1 kodlamada ise uzlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Üzerinde
uzlaşılan kod sayısının toplam uzlaşılan ve uzlaşılamayan kod sayısına
bölünmesiyle kodlayıcılar arası güvenilirlik oranı hesaplanmıştır.
Kodlayıcılar arası güvenilirliği %93 çıkmıştır. Bu oranın % 90’dan fazla
olması önerilmektedir (Miles ve Huberman, 1994).
Bulgular
3.1. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan ve Almayan Öğrencilerin
Geometrik Optik Konusunda Resfebe ve Eğitici Bulmaca Soruları Testi
Resfebe Puanları arasındaki ilişki
Tablo 1; resfebe testinde toplam puanlarda, başlangıç düzeyi, orta
düzey ve ileri düzeyde dersi alan ve almayan grubun puanlarını
göstermektedir.
Tablo 1. Resfebe ve Eğitici Bulmaca Soruları Testi Resfebe Puanları
N

X̅

Deney

80

10.63

1.35

Kontrol

81

9.49

1.49

Deney

80

4.99

1.21

Kontrol

81

2.67

1.39

Deney

80

.85

.86

Kontrol

81

.32

.57

Deney

80

16.46

2.63

Kontrol

81

12.48

2.56

Düzey Grup
D1

D2

D3

TD

S

sd

p

160

.00

160

.00

160

.00

160

.00

Tablo 1. incelendiğinde resfebe testinde toplam puanlarda, başlangıç,
orta ve ileri düzeyde dersi almış gruptaki öğrenciler lehine anlamlı farklılık
çıkmıştır.
3.2. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan ve Almayan Öğrencilerin
Geometrik Optik Konusunda Resfebe ve Eğitici Bulmaca Soruları Testi
Eğitici Bulmaca Soruları Puanları arasındaki ilişki
Tablo 2; eğitici bulmaca testine ait toplam puanlarda, başlangıç düzeyi,
orta düzey ve ileri düzeyde dersi alan ve almayan grubun puanlarını
göstermektedir.
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Tablo 2. Resfebe ve Eğitici Bulmaca Soruları Testi Eğitici Bulmaca
Soruları Puanları
Düzey Grup
D1

D2

D3

TD

X̅

N

S

sd

p

160

.00

160

.00

160

.00

Deney

80

7.65

1.72

Kontrol

81

3.31

2.23

Deney

80

7.64

1.86

Kontrol

81

2.46

2.04

Deney

80

7.99

2.41

Kontrol

81

2.86

2.66

Deney

80

31.21

7.19

Kontrol

81

11.54

7.47

160

.00

Tablo 2 incelendiğinde eğitici bulmaca testi toplam puanlarda,
başlangıç, orta ve ileri düzeyde dersi almış gruptaki öğrenciler lehine
anlamlı farklılık çıkmıştır.
3.3. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Resfebe İle
İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Tablo 3; resfebe ile ilgili görüşme sorularının analizi yapıldığında en
çok bulunan frekansları göstermektedir.
Tablo 3. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Resfebe
İle İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Kod

f

Eğitici, eğlenceli ve dikkat çekicidir

14

Derslerde kullanılabilir

14

Sözel ve görsel zekâyı geliştirir

13

Bilgim yok

12

Hayır kullanılmamalıdır

9

Bilgilerin kalıcılığını artırır

7

Bilimsel süreç becerilerini geliştirir

7

Kararsızım

1

Toplam

77

Tablo 3’e bakıldığında Genel Fizik Laboratuvarı -3 dersini alan
öğrencilerin resfebe ile ilgili görüşme sorularını içeren 8 kod
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bulunmaktadır. Resfebe ile ilgili görüşme sorularının analizi yapıldığında
en çok bulunan frekanslar: “Eğitici, eğlenceli ve dikkat çekicidir. Derslerde
kullanılabilir. Sözel ve görsel zekâyı geliştirir. Bilgim yok” şeklindedir.
Birkaç öğrencinin görüşlerine bakacak olursak;
ÖA1: Resfebe kullanılmalıdır. Resimli olduğu için öğrencilerin daha
çok dikkatini çeker ve hayal gücünün gelişmesini de sağlar.
ÖA10: Resfebe kullanılmalıdır. Çünkü öğrencilerin ilgilerini çeken bir
etkinliktir.
ÖA19: Resfebe kullanılmalıdır. Öğrencilerin daha kalıcı görsel zekâya
sahip olmasını sağlar ve ilişki kurma becerilerini geliştirir.
ÖA37: Resfebe kullanılmalıdır. Ilgi çekici olduğu için daha kalıcı ve
eğlenceli bir öğrenme sağlanmış olur.
ÖA49: Resfebe kullanılmalıdır. Öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik
kavramlar görsel olarak verildiği için daha kalıcı hale gelir. Ayrıca
öğrenciler eğlenerek öğrenir.
3.4. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Eğitici
Bulmaca İle İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Tablo 4; eğitici bulmaca ile ilgili görüşme sorularının analizi
yapıldığında en çok bulunan frekansları göstermektedir.
Tablo 4. Genel Fizik Laboratuvarı -3 Dersini Alan Öğrencilerin Eğitici
Bulmaca İle İlgili Görüşme Sorusunun Betimlenmesi
Kod

f

Eğitici, eğlenceli ve dikkat çekicidir

36

Derslerde kullanılabilir

22

Bilgilerin kalıcılığını artırır

11

Zekâyı geliştirir

4

Hayır kullanılmamalıdır

2

Ders başarısını artırır

2

Toplam

77

Tablo 4’e bakıldığında Genel Fizik Laboratuvarı -3 dersini alan
öğrencilerin eğitici bulmaca ile ilgili görüşme sorularını içeren 6 kod
bulunmaktadır. Eğitici bulmaca ile ilgili görüşme sorularının analizi
yapıldığında en çok bulunan frekanslar: “Eğitici, eğlenceli ve dikkat
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çekicidir. Derslerde
şeklindedir.

kullanılabilir.

Bilgilerin

kalıcılığını

artırır”

Birkaç öğrencinin görüşlerine bakacak olursak;
ÖA37: Eğitici bulmaca kullanılmalıdır. Çünkü düşünerek, akıl
yürüterek, cevaplar bulunduğu zaman daha kalıcı ve eğlenceli öğrenmeler
gerçekleşmiş olur.
ÖA49: Eğitici bulmaca kullanılmalıdır. Öğrenciler eğlenerek öğrenir.
Ayrıca düşünerek bilgilerini yoklama fırsatı verir.
ÖA50: Eğitici bulmaca kullanılmalıdır. Çünkü bilgileri öğrenirken
tanımlarıyla birlikte öğrenecekler.
ÖA59: Eğitici bulmaca kullanılmalıdır. Öğretimi daha eğlenceli ve
yararlı hale getirir.
ÖA66: Eğitici bulmaca kullanılmalıdır. Dikkat çekici, yaratıcı ve kalıcı
bir öğrenme gerçekleştirilir.
Sonuç/ Tartışma/Öneri
Analiz sonuçlarına bakıldığında resfebe ve eğitici bulmaca testleri
toplam puanlarında, başlangıç, orta ve ileri düzeyde dersi almış gruptaki
öğrenciler lehine anlamlı farklılık çıkmıştır.
Resfebe ile ilgili görüşme sorularının analizi yapıldığında en çok
bulunan frekanslar: “Eğitici, eğlenceli ve dikkat çekicidir. Derslerde
kullanılabilir. Sözel ve görsel zekâyı geliştirir. Bilgim yok” şeklinde
sonuçlara ulaşılmıştır.
Özpınar, Yılmaz, Mert, Savaş ve Yüksel (2018) tarafından yapılan
çalışmada resfebe testinde sınıf öğretmenleri ile fen bilimleri öğretmenleri
arasında D1 ve D2 düzeylerinde, diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile
fen bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeylerinde ve cinsiyetler
arasında ise D1 ve D2 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Resfebe
testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D3
düzeyinde, fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri arasında
D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D3 düzeyinde anlamlı bir farklılık
çıkmıştır.
Özpınar, Yılmaz, Mert, Savaş ve Yüksel (2018) tarafından yapılan
çalışmada diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile fen bilimleri
öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D1, D2 ve
D3 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Eğitici bulmaca testinde fen
bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D1, D2 ve D3
düzeyinde ve fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri
arasında D1 ve D2 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
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Eğitici bulmaca ile ilgili Fen Bilgisi Eğitimi Programındaki
öğrencilerin görüşme sorularının analizi yapıldığında en çok bulunan
frekanslar: “Eğitici, eğlenceli ve dikkat çekicidir. Derslerde kullanılabilir.
Bilgilerin kalıcılığını artırır” şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır.
İleride yapılacak benzer çalışmalarda örneklem daha geniş tutulabilir.
Ayrıca katılımcıların daha önce resfebe ve eğitici bulmaca eğitimi alıp
almadıkları da ileride yapılacak çalışmalar için bir başka değişken
olacaktır. Zekâ oyunları alanı henüz oldukça yeni bir alan olduğundan bu
alanda yapılacak diğer çalışmalar alana katkı sağlayacaktır. Ayrıca
Resfebe zengin bir öğrenme ortamı oluşturacağından farklı derslerde de
kullanılabilir (Yurteri ve Mertol, 2018). Fen Bilgisi öğretmenliği
bölümünde okuyan öğrencilerle bazı lisans bölümünde okuyan
öğrencilerin resfebe sorularından aldıkları ortalama puanlar bakımından
Fen Bilgisi öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin daha başarılı olduğu
görülmüştür (Yüksel, Savaş, Demirci, Atağ, Duman ve Adalar, 2017).
Öğretmen adaylarının resfebe ve eğitici bulmaca oluşturma üzerine
problem çözme düzeylerini geliştirecek etkinlikleri ve öğretim
yöntemlerini içeren deneysel çalışmalar yapılabilir.
Öğretmen adaylarının yetiştirilirken resfebe ve eğitici bulmaca
oluşturma üzerine akıl yürütme ilgili bilgiler ders müfredatlarına
üniversiteler tarafından eklenerek verilebilir.
Eğitim veren kurumlarda bulunan öğretmenlere resfebe ve eğitici
bulmaca oluşturma üzerine akıl yürütme ile ilgili hizmet içi eğitimler
verilebilir.
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OSMANLI DEVLETİN’DE ENGELLİ EĞİTİMİNE
YÖNELİK BİR İNCELEME
Erdi KAYA
Engellilik
Engelliliğin pek çok tanımı yapılmaktadır. Bu tanımlardan biri engelli
bireyin, yaşı, cinsiyeti, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak yapması
gereken rollerini, vücudunda var olan veya sonradan ortaya çıkan
yetersizlik yüzünden gereği gibi yerine getirememesi durumunda
kalmasına “engel” denir. Engelli bir kişinin herhangi bir kaza neticesinde
veya hastalık sonucunda organlarını veya uzuvlarını kaybetme durumudur.
(1).
Engelliliği sadece biyolojik açıdan açıklamaya çalışmak mümkün
görülmemektedir. Hastalıkların sadece biyolojik bir süreç olmadığı,
toplumsal ve kültürel boyutunun da olduğu unutulmamalıdır. Görülüyor ki
günümüzde hastalık olgusu dahi tek başına biyolojik olarak
açıklanmamakta, toplumsal ve kültürel yönlerden de ele alınmaktadır (1).
Dünya Sağlık Örgütü, engellilik kavramı ile ilgili insanların sağlık
yönlerine ağırlık veren çeşitli tanımlamalar yapmıştır.
Zedelenme (Impairment): Sağlık açısından “zedelenme” psikolojik,
anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir kayıp veya işleyiş
bozukluğunu ifade etmektedir. Vücudun bir bölümünün yetersiz olması,
mevcut olan uzuvun işlevini kaybetmiş olması ve organların var ama
işlemez olma durumunu zedelenme olarak tanımlamıştır (2).
Yetersizlik (Disability): Sağlık yönünden kaynaklanan bir zedelenme
neticesinde ortaya çıkmış normal bir insanın yapabildiği bir işi yapamama
durumuna veya işi yapabilme durumunun kısıtlanması durumunu
yetersizlik olarak belirtmiştir. Yetersizlik durumunda olan bireylerde geçici
veya kalıcı, geliştirilebilen ya da gerileyen özellikler gözlenebilir (3).

Osmanlı’da Engelliler
Osmanlı döneminde istihdam edilen engelli bireyler bîzebân adı verilen
işitme engelli ve konuşma engellilerden tercih edilmekteydi. İşitme engelli
konuşama engelli olanların Osmanlı sarayı için istihdam edilmelerine Fatih
Sultan Mehmet döneminde start verildi.. Padişahın kapısı önünde nöbet
tutmakla görevli bîzebânlar daha fazla rikâb günlerindeki görüşmelerde
Darüssaade ve Silahtâr ağaları, Başçukadâr, Sırkâtibi ve Hazine Kethüdası
gibi görevlilere Padişah tarafından verilen emirleri iletirlerdi. Bu şekilde
toplantıda görüşülen konuların gizliliği ve özelliği sağlanmış olup, devlet
sırlarının ifşa edilmesi engellenmiş olurdu. İşitme ve konuşma engelliler
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gizliliği ve güvenliği önemli işler dışında Padişahlara musâhiplik yapıp
aynı zaman da cellât olarak kullanılmışlardır. Saray ve Haremin dışında
Babıâli, Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Meclisi, Hassa Ordusu Meclisi, Hariciye
Nezareti, Meclis-i Vâlâ, Meclis-i Maarif-i Umumiye ve Şûrâ-yı Devlet gibi
fazlaca birimlerde konuşma ve işitme engelliler işe alınmıştır. Geçmişten
günümüze aktarılan bu gelenek, günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Bakanların düzenlediği Kurulda toplantılarında da konuşma ve işitme
engelli kavasların kullanılmasıyla devam etmektedir. Sultan II.
Abdülhamit döneminde önemli derecede gelişim gösteren Türk eğitiminin
en büyük adımlarından ilkini de konuşma, işitme ve görme engellilerin
sosyal topluma dâhil olmalarını kolaylaştırmaktaydı. Bu amaçla 30 Eylül
1889’da konuşma ve işitme engelliler okulu açıldı. Okula 1891’de de
körler sınıfı ilave edildi. II. Abdülhamit zamanında açılan okulun Avrupa
da ki emsal okulların standardına ulaşamama sebepleri, sürekli bulunduğu
yerden başka bir binaya taşınması, okulun başarısız olmasına en büyük
nedeni olmuştur. Bütün bu olan durumların yanı sıra okulun üniforması,
alfabesi, ders müfredatı ve öğrencilere sağlamış olduğu imkânlar özel
eğitimde kayda değerdir. Bu şekliyle Osmanlı devleti Sağır, Dilsiz ve Ama
Mektebi, engelli eğitiminde bir öncü vazifesi görmüştür (4).
Osmanlı’da Engellilere Yönelik Yapılan Çalışmalar
Bedensel engelli bireylere dönük yardım çalışmaları Osmanlı dönemine
ve daha da eski dönemlere Selçuklu devleti dönemine uzanmaktadır.
Selçuklu döneminde yardımlaşma kurumu olarak çalışan AHİLİK
teşkilatının ihtiyaç sahiplerine değil engellilere de hizmet için gittiği çeşitli
kaynaklarda belirtilmektedir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti olarak kurulmuş ve sonradan 1935’de Türkiye Kızılay Derneği
olarak ismi değiştirilmiş kurum, bedensel engellilere sağlık hizmeti,
engelli sandalyesi vb. yardımlar sağlamaktadır. 19.yüzyılın sonlarına
doğru ise Abdülhamit tarafından kurulan Darülaceze bünyesinde kimsesiz,
yoksul, çalışamayacak durumda olanların yanı sıra bedensel engelliler de
barındırılmıştır. Türkiye’de ilk rehabilite merkezi Bursa’da faaliyet
göstermeye başlamıştır. Harpte sakatlanan gazilere protez üretmek
maksadıyla 1918 senesinde kurulmuştur. Bugün ki adı Bursa Kara
Kuvvetleri Komutanlığı Fizik Tedavi Hidroklimatoloji ve Rehabilitasyon
Hastanesi olan Bursa Askeri Hastanesi, 1922 senesinde Kurtuluş savaşında
yaralanan gaziler ve sakatlar için kurulmuş ve bu sakatların bakımı,
tedavisi ve gerekli ihtiyaçların sağlanması amacıyla yapılmıştır.
Osmanlı Döneminde Ruhsal Ve Zihinsel Engellilerin Tedavisi
Osmanlı zihinsel ve ruhsal yönden muhtaç olan tüm hastalarına çok
önem vermiştir. Aynı dönemde Avrupa’da zihinsel engelliler “içlerinde
şeytan var” düşüncesiyle yakılırken, Osmanlı da ise zihinsel ve ruhsal
engelliler müzik ve su ile tedavi edilmişlerdir. Osmanlı döneminde tek
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ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin tedavi edildiği yere “Bimarhane”
denilirdi. Bimarhane kelimesinin zaman içerisinde değişim göstermesi
sonucu “tımarhane” olarak değiştiği ve sadece akıl hastalarının tedavi
altına alındığı yer anlamına geldiği kabul edilmektedir.
Dönem itibariyle Osmanlı ve Avrupa dönemi karşılaştırması
yapıldığında gerek bedensel engelliler gerekse de ruhsal, zihinsel engelli
hastaların tedavisi, topluma uyum süreci, ekonomik anlamda
desteklenmesi yönünden Osmanlı döneminin Avrupa’ya göre çok daha
ileride seviyede olduğu görülmüştür (5).
Sağır-Dilsizlerin Statüsü
İslâm hukukunda, tüm engelli olanlarla diğer işitme engelli ve konuşma
engelliler farklı hukukta değerlendirilmişlerdir. Hazret-i Peygamber,
vücudunda bir organını uzvunu kaybetmiş bireyin, cennet ile
ödüllendirileceğini buyurmuş ve sağır olanlara etrafta olup bitenleri
duyurmaya anlatmaya çalışmanınsa, sadaka sevabı kazanacağını
buyurmuşlardır. Fıkıh kitaplarında işitme ve konuşma engelliler hakkında
çeşitli ifadeler bulunur. Osmanlı medenî kanunu olan Mecelle’de bu
hususlara ait hükümler konulmuştur.
İşitme ve konuşma engelliler, dinî hükümlerden anladığı ve güçleri
yettiği kadar mesuldürler. Hukukî yaptırımlarda ise, bilinen işaretlerine
itibar edilir ifadesi yer almıştır. Bu işaretlerle her türlü akdi yapabilirler;
evlilik kurup aksi yönde ayrıladabilirler; alış veriş yapabilirler. Fakat
Hâkim ve hükümdar olamazlar, hükümleri yer almaktadır.
Engelli İstihdamı
Konuşma engellilerin (dilsizler) Osmanlı sarayına dâhil edilmeleri
Fatih Sultan Mehmet veya Yıldırım Bayezit dönemine rastlamaktadır (6).
Osmanlı sarayında yaşayan herkesten gibi Enderunlulardan da nezaket ve
terbiye ile birlikte sükûnet içinde olmaları beklenirdi. Saraya çalıştırılmak
maksadıyla alınan gençlere dilsizler gibi işaretle iletişim kurması
öğretilirdi. Bu işaret diliyle uzun sohbetler edebilen çeşitli hikâyeler
anlatan saray hizmetkârları da bulunurdu. Sarayda yüksek sesle konuşanlar
ayıplanıp ve terbiyesizlik olarak görülürdü. Bağıranlar saraydan atılırdı
(7). Padişahın hemen önünde dilsizler dururdu ve padişah sarayda
yaşayanlarla konuşmazdı (8). Fatih Sultan Mehmet, rikâb (9) günlerinde
huzurda dilsizlerden başka kimselerin bulunmaması usulünü koymuştu
(10).
Saray’da cüceler de bulunurdu. Bu akıllı bireyler, bedensel anlamda
mükemmel durumlar gerekmeyen işlerde görevlendirilirdi. Örnekle
Enderûn’da kütüphâne memuru olarak görev yaptırılırlardı. Burada ki
çalışma tempolarına ve becerilerine bakılarak olanları terfi ederler,
ülkedeki hastahânelerin gelir ve gider masraflarını takip eden pozisyona
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gelirlerdi. Hoş sohbetleri, tatlı dilleri, hatta umumî kültürel seviyeleri
sayesinde, padişahın nedimi olanları da olmuştur. Ne maksatlarla da olsa,
asırlar öncesi dönemde engelli istihdamındaki bu hassasiyet dikkat
çekicidir (11).
Sessiz Sinema
Konuşma ve işitme engelliler, birbirleri ile başka insanlarla anlaşmaları
için, kendilerine ait çeşitli işaretleri olup bazı elleri ile yaptıkları hareketleri
vardı. Bu işaretlere “dilsiz dili” denirdi. Bütün sarayda yaşayanlar bu işaret
dilini öğrenmişler ve aralarında anlaşmaya başlamışlardı. Saray ortamında
sessiz olmak esas olduğundan ve eskiden büyüklerin yanında konuşmanın
ayıp sayıldığı, hele padişahın huzurunda konuşmanın daha da ileri seviye
olduğundan saraylılar işaret diliyle anlaşmaya alıştılar.
Dilsiz dili günümüzdeki işaret dili sarayda neredeyse moda haline
gelmişti. Hatta başka zamanlarda işaret dili ile aralarında
çeşitli hikâye anlatılıp; âdeta sessiz sinema oyunu oynarlardı. Sultan II.
Osman (1618-1622), bu dili iyi seviyede öğrenmiş bir padişahtır (12).
Osmanlı Devleti’nde Engelliler İçin Kullanılan Tabir, Lakap Ve
Sıfatlar
Müslümanlarda engelli olanlar hiçbir zaman toplumdan ayrı
düşünülmemiştir. Osmanlı döneminde de engelli ve hasta olanlar daima
korunmuş ve ihtiyaçları giderilmiştir. Engellilerin toplumsal hayattaki
yerleri de, İslâmın belirlediği esaslar çevresinde olmuştur. Kuran-ı
Kerim'de engelli durumlarını içeren ayet ve Peygamber'in hadisleri ve
sünnetleri belirgin şekilde görünmektedir. Doğuştan veya sonradan kaza,
hastalık, afet vb. sebeplerle engelli olan bireyler, toplumsal manada iç içe
yaşamıştırlar. Sosyal yaşamın ayrılmaz parçalarından olarak görülen hasta
ve engelli bireyler, yardıma muhtaç bireyler olarak kabul edilmiştir.
Osmanlı da engellilerin durumlarına göre lakaplar takılır engelliler ise bu
durumdan rahatsız olmazlardı. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesinin
ardından, bazı aileler atalarından onlara kalan lakapları soyadı olarak
kullanmaya devam etmişlerdir (13).
Devlet görevlilerine dilekçe ile yardım talebinde bulunan engelliler
engellerini açıkça yazarak muhtaçlık düzeylerini ortaya çıkarmaya
çalışmışlardır. Bazı vergilerden engelliler muaf tutularak koruma altına
alınmışlardır (13).
Sağır, Dilsiz ve A’mâ Mektebi’nin Açılışı
Osmanlı dönemin de II. Abdülhamid devletinin sorumluluğunu aldıktan
sonra eğitimdeki sistemler üzerine çalışmış mevcut eğitim sisteminin
eksikleri üzerine çalışmalar yürütmüştür. II. Abdülhamid kendisinin ve
Maarif-i Umumiye Nezareti’nde görev yapan bireylerin çalışmaları
sonucunda eğitim alanında çokça yeni gelişmelere imza atılmıştır. Bu
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dönemde Osmanlı Devleti’nde daha önce hiç açılmamış çeşitli eğitim
kurumları faaliyete girmiş, daha sonra ise bu kurumlar devletin başka
alanlarına yaygınlaştırılarak açılmışlardır.
Eski dönemlerde tıbbi birikimlerin ve imkânların azlığından işitme
engellilerin ve konuşma engellilerin engel seviyesini belirlemek zordu. Ve
bu engellilerin tedavilerinde de karmaşıklığa yol açmaktaydı. Bu şekildeki
karmaşıklığı öğrenen ve önceleri Hamidiye Ticâret Mektebi’ni kuran
Ferdi/Ferdinand Grati de işitme ve konuşma eğitimleriyle ilgili Ma’arif
Nezâreti’ne rapor hazırlamıştır. Bu hazırlanan raporda, işitme ve konuşma
Mektebi’nin açılması hususunun ne derece gereklilik gösterdiğinin altını
çizmiştir. Buna göre; Osmanlı toprakları içinde birçok alanda ilim ve fen
alanında eğitim öğretim hizmeti veren okulun olduğu, lakin onca eğitimöğretim kurumu içerisinde işitme ve konuşma engellilere özel hizmet veren
bir eğitim kurumunun olmayışının büyük eksiklik olduğunu vurgulamıştır.
Bu sonuçlardan yola çıkılarak 30 işitme ve konuşma engelli öğrenci için
eğitim öğretim sağlayacak okulun açılmasına karar vermişlerdir. Avrupa da
kurulmuş emsal okulların işleyişinden faydalanılmıştır. Okul hayatlarında
yoğun şekilde alacakları eğitimlerin içerikleri hususunda araştırmalar
yapılmıştır (13). Ayrıca sunulan bu raporda, böyle bir okulun açılması
sonucunda kendisini ifade etmekte güçlük çeken ve sosyal hayata uyum
sağlamada sorun yaşayan kişilerin, kendi ihtiyaçlarını bu suretle
giderebileceklerini belirtmiştir. Ders planması içerisinde Türkçe başta
olmak üzere yabancı dil olarak Fransızca dilinin okutulması planlanmıştır.
Bir diğer taraftan beşeri derslerden de Coğrafya, Muhasebe, Matematik,
Resim, Hüsn-i Hat ve Kelime Telaffuzu‘nun okutulması uygun olacağı
belirtilmiştir.

Osmanlının Ölüm Melekleri
Osmanlıda idamına karar verilen kişi, bir sebeple saraya çağırılır,
Arz Odası’nda padişahın huzuruna çıkartılırlardı. Padişah iki elini
birbirine vurup “Bostancıbaşı” şeklinde bağırdığında ise davetli olan
kişi, bu davetin yaşamındaki son davet olduğunun farkına varırdı.
Sadece padişah emriyle göreve gelen ve padişah dışında bir
başkasının emir veremediği Bostancıbaşı, cellâtların âmiri
konumundaydı. Evliyâ Çelebi Seyahatnamesinde “Billah hiç birinin
çehresinde nur kalmamış zehir gibi âdemlerdir” şeklinde
yorumlamıştır.
Cellat olarak görev yapanlar hem sağır hem dilsiz olurlardı.
Cellatlar Hırvat kökenli olanlardan seçilirdi. Bazen de
Çingenelerden belirlenen cellatların en önemli ortak yönleri işitemez
ve konuşamaz olmasıydı. Padişahtan alınan sorumlulukla infaz
edecekleri
kişilerin
bağırmalarını
duyup
etkilenmeden,
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yalvarmalarına karşı duygusal anlamda etkilenmemeleri sağlanmış
oluyordu. Konuşamaz durumda olanların da sır saklamaları için bu
vazifeye getirildikleri belirtilmektedir. Cellat olarak görev yapmak
isteyenlerin layık görüldükleri takdir de ilk önce dili kesilip
konuşamaz duruma getirilirdi. Cellatlara meydan-ı siyasetçilerin
hası, ustası denilirdi.
Kaynakça
1. M. Naci Kula, Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma, Dem
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 59.
2. Yahya Özsoy –Mehmet Özyürek- Süleyman Eripek, Özel Eğitime
Muhtaç Çocuklar Özel Eğitime Giriş, Karatepe Yayınları,11. b., Ankara,
2002, s. 5.
3. Canani Kaygusuz, “Özel Eğitim ve Rehberlik”, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik, ed. Alim Kaya, Anı Yayınları, Ankara, 2011, s.
306.
4. https://www.academia.edu/30893602/Osmanl%C4%B1_Devletin
de_Engelliler_ve_Engelli_E%C4%9Fitimi.pdf (22.04.2019
5. https://www.engelliler.biz/forum/diger/43760-osmanlidevletinde-engelliler.html (23.04.2019)
6.

BOA. DH. EUM. AYŞ; 62/69, (1340. Z.14).

7. Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi, Gazi Üniversitesi
Yayınları, Ankara. Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey’in
Anıları Topkapı Sarayı’nda Yaşam, Sunan ve Notlayanlar: Stephanos
Yerasimos ve Annie Berthier, çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul
2002.
8. Altinay, AR. (2011). Kadınlar Saltanatı, TVYY, İstanbul
BAYKAL, İsmail H.; Enderun Mektebi Tarihi, I. Cilt, İstanbul 1953.
9. Gülen, Salih; Bilinmeyen Yönleriyle Topkapı Sarayı, Kaynak
Yayınları, İstanbul 2011.
10. Hafiz Hizir İlyas Ağa,(1987).Tarih-i Enderun&Letaif-i Enderun
1812-1830, çev. Cahit Kayra, Güneş Yayınları, İstanbul
11. https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrembugra-ekinci/598105.aspx (04.04.2019)
12. Şimşek, K. (2018). “Osmanlı Devleti’nde Engelliler İçin
Kullanılan Tabir, Lakap Ve Sıfatlar”. 729-738.
13. Günay, R. ve Görür, H.İ. “Osmanlı Devleti’nde Sağır, Dilsiz Ve
A'mâ Mektebi”, 57-58.
254

14. https://listelist.com/osmanli-cellatlari/ (04.04.2019)

255

LİSE DÜZEYİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE
YÖNELİK ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINDA
YAŞANILAN GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ
Esra ÇOBAN BUDAK*, Arzu DEVECİ TOPAL** & Aynur
KOLBURAN GEÇER***
Giriş
Eğitim hakkı tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal
düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır (Sart ve diğ., 2016).
Bu haktan yararlanabilmede hiçbir engel olmamalıdır. Fırsat eşitliği olarak
adlandırılan bu durumdan sağlıklı bireyler kadar özel gereksinimi olan
bireylerin yararlanabilmesi, bağımsız yaşayabilmeleri, yaşamlarını
sürdürmede
kendi
kararlarını
verebilmeleri,
kendilerini
gerçekleştirebilmeleri için onların eğitim-öğretim ortamlarına katılmaları
şarttır. Ülkemizde engelli çocukların eğitim ortamına katılımları
günümüzde geçmişe oranla artmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında
öğrenim gören engelli öğrenci sayısı 56.608 iken; 2016-2017 öğretim
yılında 333.598’dir(İstatistik Bülteni, 2018). Geçmişe nazaran günümüzde
eğitim alan engelli öğrencilerin sayısı artsa da hala engellilerin büyük bir
oranı yeterli eğitim alamamaktadır. Milli eğitim istatistikleri 2016/2017
öğretim yılı sonuçlarına göre özel eğitim alan öğrenciler örgün eğitimdeki
öğrencilerin %1,8’ini oluşturmaktadır (Tuik, 2016).
Özellikle eğitim gören engelli öğrencilerin sayılarına baktığımızda
eğitim düzeyi yükseldikçe eğitime katılma sayılarında ciddi bir düşüş söz
konusudur. Baykara Pehlivan ve Baykara Acar (2009) özel gereksinimli
öğrencilerin çok az bir kısmının okulun sisteminden yararlanabildiğini ve
kendisine uygun eğitim alabildiğini belirtmektedir. Ortaöğretime
geçildiğinde engelli çocukların büyük bir kısmı eğitim dışında
kalmaktadır. 2011 itibarıyla, Türkiye’deki 18-24 yaş arasındaki gençlerin
% 42’si liseyi tamamlamadan eğitim sisteminden ayrılmıştır. Bu oran, aynı
yaş grubundaki engeli olan bireyler için % 62’ye ulaşmaktadır (Eurostat,
2014). Eğitimin sürekli olması tüm bireyler için önemli olduğu kadar
engelli bireyler için de son derece önemlidir.
Günümüzde hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrencilerin büyük bir
bölümü normal sınıf ortamlarında eğitim alabilmektedir. Bu bireyler için
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geliştirilen öğrenme hedefleri normal akranlarınınkine oldukça
benzemektedir. Açıkçası, hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler
temel derslerdeki bilgi-becerileri kazanabildikleri gibi, akranlarının günlük
yaşamda sergiledikleri diğer becerileri de kazanabilirler (ÇiftçiTekinarslan, 2012). Engelli çocukların eğitim ortamına katılmalarında en
büyük görev devlete, okullara ve öğretmenlere düşmektedir.
Engelli çocukların yüz-yüze eğitime katılabilmelerinde eğitim
kurumları ve öğretmenlerin gelişimleri için her türlü destek sağlanmalıdır.
Bu anlamda teknoloji öğretmenlere önemli kolaylıklar sağlar. Alanyazında
engelli çocukların var olan potansiyellerini etkili bir şekilde ortaya
koyabilmeleri, kendilerine verilen destek hizmetlerinde teknolojiyi
kullanmaları yoluyla sağlanabilir (Johnstone, Thurlow, Altman, Timmons
ve Kato, 2009; Netherton ve Deal, 2006). Diğer yandan giderek dijitalleşen
dünya sağlıklı bireylerin ilgisini çektiği kadar engelli bireylerin de ilgisini
çekmektedir. Öğretmenlere dijital ortamda sağlanan olanaklardan haberdar
etmek ve derslerinde bu kaynaklardan yararlanmalarını sağlamak
öğrenme-öğretme sürecinde onların etkili öğrenmeler gerçekleştirmesine
yardım eder. Bunun gerçekleşebilmesi için zihinsel engeli olan bireylerin
eğitiminde uyarlamalar yapılması ve ihtiyaçları doğrultusunda öğretim
materyallerinde teknoloji uygulamalarının kullanılması gerekmektedir
(Wehmeyer, Tasse, Davies ve Stock, 2012). Zihinsel engelli öğrencilerin
öğrenme ile ilgili sorunlarının üstesinden gelmelerinde yardımcı
teknolojiler büyük bir avantaj sağlar (Yıldız, 2010).
Lise düzeyinde zihinsel engelli çocukların öğretmenlerinin dijital
ortamlardan öğretim materyali elde etmek ve hazırlamak durumunda
karşılaştıkları sorunları belirlemek ve yapılabilecekler konusunda gerek
eğitimcilere gerekse yöneticilere bu konuda bilgi sunmak önemlidir.
2.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada lise düzeyinde hafif ve orta düzeyde zihinsel engeli olan
öğrencilerin öğretiminde teknoloji kullanımında yaşanılan güçlüklerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için geliştirilen alt amaçlar
şunlardır: Öğretmenlerin;
1. Derslerinde kullandıkları bilişim teknolojileri nelerdir?
2.
Hangi
araç-gereçler
öğrencilerin
dersi
anlamalarını
kolaylaştırmaktadır? Öğretmenler bu araç-gereçleri hangi amaçla ve nasıl
kullanmaktadırlar?
3. Bilişim teknolojilerinin hangi özellikleri zihinsel engelli öğrencilerin
öğretiminde önemlidir?
4. Sınıfta bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaşılan sorunlar
nelerdir?
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5. Etkileşimli tahtada veya bilgisayarda kullandıkları materyalleri
nereden ve nasıl temin etmektedirler?
6. Öğretimi yapılan tüm konularda dijital materyal sağlanma durumu
nedir?
7. En çok hangi konuda/derste dijital materyale ihtiyaç duymaktadırlar?
Derslerde ne sıklıkta kullanmaktadırlar?
8. Öğretmenlerin öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital
materyaller nelerdir?
9. Dijital ortamlarda öğretim materyali sağlama
danışabilecekleri iletişim kanalları veya ortamları var mıdır?

konusunda

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada nitel araştırma modelinde yer alan durum çalışmasından
yararlanılmıştır. Durum çalışması, var olan bir olguyu kendi gerçek yaşam
koşulları içinde değerlendiren ve durumları çok yönlü, sistemli inceleyen
bir araştırma yöntemidir (Cohen ve Manion, 2005; Yıldırım ve Şimşek,
2006). Söz konusu durum zihinsel engelli çocukların öğretiminde
kullanılan dijital materyallerin temininde yaşanan sorunlardır. Bu konuda
zihinsel engelli çocukların öğretmenlerinin görüşlerine odaklanması
nedeniyle yapılan bu araştırma bir durum çalışması olarak ifade edilebilir.
Yıldırım ve Şimşek (2006), bu tür araştırmalarda elde edilen sonuçların
geçerlilik ve güvenirliğini sağlamada elde edilen verilerin mümkün
olduğunca detaylı ve doğrudan alıntılara yer verilerek tanıtılması
gerektiğini belirtir. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen araştırmada
verilerin doğrudan alıntılarla verilmesine dikkat edilmiştir.
3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli’de ortaöğretimde ders veren
zihinsel engelli öğrencilerin öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmenlerle
yüz-yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya gönüllülük esasına uygun
olarak 19 öğretmen katılmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma amacında yer alan problemi tanımlamak için öncelikle
alanyazın taranmıştır. Tarama çalışmasından sonra araştırmacılar
tarafından açık uçlu sorulardan oluşan bir form geliştirilmiştir. Geliştirilen
formda sekiz adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Sorular hazırlanırken
cevabı evet ya da hayır olabilecek soru türlerinden kaçınılmış,
katılımcıların ayrıntılı bilgi vermesini sağlayacak sorular oluşturulmuştur.
Formda yer alan tüm sorular, araştırmanın alt problemleriyle ilgili bilgileri
toplama amacıyla hazırlanmıştır. Anket formu hazırlandıktan sonra
öncelikle bilgisayarla öğretim teknolojileri eğitimi alanında ve eğitimde
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ölçme ve değerlendirme alanında çalışan dört uzmandan geliştirilen form
hakkındaki görüşleri alınmıştır. Uzmanlar bazı soru maddelerinin
araştırma sorularıyla uygunluğunun arttırılması amacıyla ifadelerinin ve
sunuluş biçimlerinin değiştirilmesine yönelik görüşler bildirmişlerdir. Son
değişiklikleri yapılmış olan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde kişisel bilgiler yer alırken, ikinci bölümde zihinsel engelli
çocukların öğretmenlerinden konu ile ilgili görüş ve önerilerini almak
üzere hazırlanan sorular yer almaktadır. Geliştirilen form araştırmacılar
tarafından okullara gidilerek öğretmenlerle görüşülerek doldurulmuştur.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan formda yer alan ifadelerde herhangi bir
değişiklik veya düzeltme yapılmamıştır. Her bir soru için alınan cevaplar,
excel programında ilgili indekslere işlenmiş ve soru bazında bir sınıflama
yapılarak toplanan veriler analiz için hazır hale getirilmiştir. Analizler
yapılırken bazı katılımcıların sorulara birden çok yanıt verdiği
görülmüştür. Bu nedenle sınıflandırmalar, verilen tüm yanıtlar dikkate
alınarak yapılmıştır. Nitel verilerin analiz edilmesinde katılımcıların
birden fazla soruya uygun görüş bildirmelerinden dolayı, analiz
işlemlerinde verilen toplam öğretmen görüş sayıları farklı olabilmektedir.
Öğretmenlerin özet düşüncelerini yansıtan örnek ifadeler “tırnak” içinde
sunulmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, ,…Ö19 şeklinde
kodlanmıştır. Uygulama sonrasında, görüşme kodlama anahtarları ve
görüşme dökümleri araştırmacılar tarafından ayrı ayrı okunarak “görüş
birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılarak gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.
Bu çalışmada, öğretmenlerin kendilerine yönlendirilen sorulara
verdikleri cevaplar benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmıştır.
Benzer cevapların kategorize edildiği kutucuğun toplam oran içerisindeki
yüzde oranı (frekans) belirlenerek tablolar halinde gösterilmiştir. Her bir
soruya verilen cevapların yer aldığı tabloların gösterdiği veriler
yorumlanmıştır.
4. Bulgular
Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmenlerin verdikleri bilgilerden
elde edilen bulgular yer almaktadır. Çalışmada bulgular aktarılırken yaygın
görüşü belirtmek amacıyla, frekansı en yüksek olan kategorilere ilişkin
örneklere yer verilmiştir.
Araştırmanın katılımcılarının demografik bilgilerine yönelik ayrıntılı
bilgi Tablo 1’de sunulmuştur.

259

Tablo 1. Öğretmenler demografik bilgilerine ilişkin bulgular
Cinsiyet

N

%

Bilgisayar
kul.düzey.

N

%

Kadın

15

78

Düşük

0

0

Erkek

4

22

Orta

13

68

Yaş

f

%

Yüksek

6

32

26-31

2

11

İnternet kul.düzey.

N

%

32-37

3

15

Düşük

0

0

38-43

7

37

Orta

9

47

44 ve üstü

7

37

Yüksek

10

53

Mezun olunan bölüm

N

%

Mesleki Kıdem

N

%

Özel Eğitim

13

68,4

1-6

1

5

Turizm-Otelcilik

1

5,3

7-12

2

11

Türk Dili ve Ed.

1

5,3

13-18

6

32

El Sanatları

1

5,3

19-24

4

21

ve 1

5,3

25-30

6

32

Teknik Bilimler

1

5,3

Sınıf Öğretmeni

1

5,3

Eğitim
Plan.

Yönetimi

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun
kadın olduğu, verilerin toplandığı okul düzeyi lise düzeyinde iş okulu
olduğu için büyük bir kısmının özel eğitim bölümlerinden mezun olduğu
ve ayrıca mesleki eğitim bölümlerinden mezun olan öğretmenlerinde
olduğu, bilgisayar kullanım düzeylerinin orta, internet kullanım
düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin okuttukları sınıflardaki öğrenci
sayıları sorulduğunda; öğretmenler 2 adet sınıfta birer öğrenci, 1 adet
sınıfta 2 öğrenci, 2 adet sınıfta 5 öğrenci, 1 adet sınıfta 11 öğrenci, 2 adet
sınıfta 9 öğrenci, 4 adet sınıfta 8 öğrenci, 6 adet sınıfta 10 öğrenci ve 3 adet
sınıfta 12 öğrenci olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin kaçıncı sınıfı okuttukları sorulduğunda ise; 8 adet
9.sınıf, 5 adet 10.sınıf, 3 adet 11.sınıf ve 6 adet 12.sınıfı okuttuklarını
belirtmişlerdir.
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4.1. Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları bilişim teknolojileri
nelerdir?
Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları bilişim teknolojilerinin neler
olduğu sorulmuş ve cevaplar Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları bilişim teknolojileri
Bilişim teknoloji araçları f
%
Akıllı tahta
13
68
Bilgisayar
6
32
Telefon
5
26
Projeksiyon
3
16
Video
2
10
Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin %68’i derslerinde akıllı tahta,
%32’si bilgisayar, %26’sı telefon, %16’sı projeksiyon ve %10’u video
kullandıklarını belirtmişlerdir.
4.2. Hangi araç-gereçler öğrencilerin dersi anlamalarını
kolaylaştırmaktadır? Öğretmenler bu araç-gereçleri hangi amaçla ve
nasıl kullanmaktadırlar?
Öğretmenlere hangi araç-gereçlerin öğrencilerin dersi anlamalarını
kolaylaştırdığı sorulmuştur. Ayrıca kullandıkları araç-gereçleri hangi
amaçla ve nasıl kullandıklarını da belirtmeleri istenmiştir. Bunlarla ilgili
bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin dersi anlamalarını kolaylaştıran araç-gereçler
Araç-gereçler
Görsel materyaller
Video
Etkileşimli tahtalar
Bilgisayar
İşitsel materyaller
Yazılı materyaller
Dokunsal materyaller
3 boyutlu nesneler
Okulistik

f
10
6
5
3
3
3
1
1
1

%
53
32
26
16
16
16
5
5
5

Morpa
Eba ders
Paket programlar
film
Etkileşimli oyunlar

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
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Öğretmenlerin %53’ü öğrencilerin anlamasını kolaylaştıran araç olarak
görsel materyalleri, %32’si videoyu, %26’sı etkileşimli tahtaları, %16’sı
bilgisayar ve yazılı materyalleri belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %5’i ise
dokunsal materyaller, 3 boyutlu nesneler, öğrenme yönetim sistemlerini
(Morpa, Okulistik, Eba ders), filmleri ve etkileşimli oyunları da
kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerden Ö14 “akıllı tahtaları
kullanıyorum. İşlenen derslerde alınan amaçlar doğrultusunda
kullanıyorum. Ayrıca öğrencilerin oyun oynayarak dikkatini verme ve
sürdürme vb. amaçlar güdülmektedir. Dokunarak hareket ettirerek ve bazı
çalışmalarda tahtanın seslendirmesi öğrenciyi eğitimin odağında tutmayı
sağlamaktadır” şeklinde görüşünü belirtmiştir.
Öğretmenlerin kullandıkları araç-gereçleri hangi amaçla ve nasıl
kullandıklarını da belirtmeleri istenmiştir. Bununla ilgili bulgular Tablo
4’de verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin kullandıkları araç-gereçleri hangi amaçla ve nasıl
kullandıklarına ilişkin bulgular
Araç-gereçleri kullanma amaçları

frekans %

Ders anlatımında

7

37

Etkinlikler yapmada

4

21

Görsel ve uygulamaya dönük konularda

1

5

Çocukların etkileşimde bulunmaları için ortam 1
hazırlamada

5

Sınıf düzeylerine göre konu seçmede

5

1

Öğretmenler araç-gereçleri kullanma amaçları olarak %37’si ders
anlatmada, %21’i etkinlikler yapmada, %5’i ise görsel ve uygulamaya
dönük konularda; çocukların etkileşimde bulunmaları için ortam
hazırlamada ve sınıf düzeylerine göre konu seçmede kullandıklarını ifade
etmişlerdir.
Öğretmenlerden Ö11 “Okulistik, Morpa, Eba ders. Özellikle görsele ve
uygulamaya dönük konularda. Çocukların da etkileşimde bulunmalarına
ortam hazırlayarak kullanıyorum. Bunlar paket programlar olduğu için
ilköğretim ders programına göre düzenlenmiş. Burada sınıf düzeylerine
göre konu seçiyorum ancak özel eğitim müfredatına dönük programlar
yapılsa daha yararlı olur kanaatindeyim” şeklinde görüşünü belirtmiştir.
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4.3. Öğretmenlere göre bilişim teknolojilerinin hangi özellikleri
zihinsel engelli öğrencilerin öğretiminde önemlidir?
Öğretmenlere bilişim teknolojilerinin hangi özelliklerinin zihinsel
engelli öğrencilerin öğretiminde önemli olduğu sorulmuştur. Bulgular
Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Bilişim teknolojilerinin hangi özelliklerinin zihinsel engelli
öğrencilerin öğretiminde önemli olduğuna ilişkin bulgular
Bilişim teknolojilerinin özelliklerinin zihinsel engelli frekans
öğrencilerin öğretimdeki önemi

%

Görsellik olması

8

42

Kullanımının kolay olması

4

21

Kolay ve kesintisiz ulaşılabilir olması

3

16

Bilgilere erişimi kolaylaştırabilme

3

16

İşitsel uyaranlarla öğretimi desteklemesi

3

16

Aşamalılık özelliğine uygun olması

2

10

uygulamaların 2

10

Öğrencinin
olması

etkileşim

kurabileceği

Gösterim hızını ayarlayabilme

1

5

İnternete kolay erişim

1

5

Gereğinde yazı yazabilme

1

5

Güncelleme ve uyarlama yapabilme

1

5

Film /video gösterebilme

1

5

Kalıcı öğrenmeyi sağlaması

1

5

Yaparak yaşayarak öğrenmeye olanak tanıması

1

5

Çoklu duyu organına hitap etmesi

1

5

Bol örnek ve alıştırma yapma imkânı sağlaması

1

5

Tablo 5’e göre öğretmenlerin %42’si bilişim teknolojilerinin
görselliğinin olmasının, %21’i kullanımının kolay olması, %16’sı kolay ve
kesintisiz ulaşabilme özelliğinin, bilgilere erişimini kolaylaştırmasının,
işitsel uyaranlarla öğretimi desteklemesinin zihinsel engelli öğrencilerin
öğretiminde önemli olduğunu belirtmektedirler.
Öğretmenlerden Ö11 “kolay uygulanabilirliği ve işlevselliği,
öğrenciyle etkileşime dönük yapılandırılması, görsel ve uygulamaya dönük
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uyaranların kullanılması zihinsel engellilerin öğretiminde önemlidir”
şeklinde görüşünü belirtmiştir.
Ö6 “internetin hızı, ses, video izleyebilme özelliklerini barındırması,
üzerinde uygun materyal ile gereğinde yazı yazılabilmesi önemli
özelliklerdendir” demiştir.
Ö2 “kolay ulaşılabilir olması, belli bir düzen içerisinde aşamalarına
uygun kesintisiz ulaşabilmek, zaman kaybetmemek benim için çok önemli.
Çünkü her çocuğa görseli tek tek anlatmak gerekiyor farklı açılardan
görsel ve videoların açık, anlaşılır ve gösterim hızının iyi olması
gerekiyor” şeklinde bu konudaki görüşünü belirtmiştir.
4.4. Sınıfta bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaşılan sorunlar
nelerdir?
Sınıfta bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaşılan sorunların neler
olduğu öğretmenlere sorulmuştur. Bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Sınıfta bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaşılan sorunlar
Karşılaşılan sorunlar

frekans %

Bazı sitelere (ör. Youtube) okuldan erişilememesi

7

37

İnternet bağlantısının kesintiye uğraması/yavaşlığı

7

37

Özel eğitime yönelik uygulamaların azlığı

3

16

Eba’da özel eğitim konularında içerik yetersizliği

1

5

Zaman yetersizliği

1

5

Bilişim teknolojilerini kullanırken sınıfta dikkatin 1
dağılması

5

Sınıflarda etkileşimli tahtanın olmaması

5

1

Tablo 6’ya göre öğretmenlerin %37’si sınıfta bilişim teknolojilerini
kullanırken bazı sitelere okuldan erişme yasağının olması, internet
bağlantısının kesintiye uğraması/yavaşlığının, %16’sının özel eğitime
yönelik uygulamaların azlığı, %5 olarak da Eba’da özel eğitim konularında
içerik yetersizliği, zaman yetersizliği, sınıfta dikkatin dağılması ve bazı
sınıflarda etkileşimli tahtanın olmamasının sorunlara neden olduğunu
belirtmişlerdir.
Öğretmenlerden Ö11 “internet bağlantısının kesintiye uğraması, sosyal
ve yaygın iletişim ağları ve siteleriyle ilgili videoların(Youtube vb.)
okullarımızdaki akıllı tahtalarda güvenlik sebebiyle kullanılmaması”
şeklinde görüşünü belirtirken;
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Ö1 “Sınıfta bilişim teknolojilerini kullanırken yaşadığım en büyük
sorun aynı anda tüm sınıfın dikkatini toplayamamaktır” şeklinde görüşünü
belirtmiştir.
4.5. Öğretmenler
etkileşimli
tahtada veya
bilgisayarda
kullandıkları materyalleri nereden ve nasıl temin etmektedirler?
Öğretmenlere etkileşimli tahtada veya bilgisayarda kullandıkları
materyalleri nereden ve nasıl temin ettikleri sorulmuştur. Bulgular Tablo
7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğretmenlerin etkileşimli tahtada veya bilgisayarda kullandıkları
materyalleri nereden ve nasıl temin ettiklerine ilişkin bulgular
Öğretmenlerin materyalleri temin ettikleri frekans
yerler

%

İnternetten bulma

9

47

Eğitim sitelerine abonelik yöntemi ile

6

32

Okulistik’ten

4

21

Eğitim bilişim ağından

4

21

Eğitimhane’den

4

21

Morpa kampüs

3

16

Kendim hazırlıyorum

3

16

Ödevmatik’ten

2

10

Pinterest’den

2

10

Okuldan

2

10

Okulöncesi ve ilkokul ile ilgili sitelerden

2

10

Megep modüllerinden

1

5

El sanatları sitelerinden

1

5

Öğretmenlerin etkileşimli tahtada veya bilgisayarda kullandıkları
materyalleri nereden ve nasıl temin ettiklerine ilişkin bulgular
incelendiğinde; %47’sinin internetten bulduklarını belirtmişlerdir. %32’si
eğitim sitelerine abonelik yöntemi ile materyal temin ederken %21’i
Okulistik ve Eğitimhane’den, %16’sı Morpa kampüs’ten temin ettiklerini
yine %16’sı kendilerinin hazırladığını belirtmişlerdir. Öğretmenler her
çocuğun öğrenme ile ilgili bireysel farklılıkları fazlaca ön plana çıktığı için
temin ettikleri materyalleri ayrıca çocukların özelliklerine göre tekrar
düzenlediklerini ifade etmişlerdir.
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Öğretmenlerden Ö2 “Okulistik programını tercih ediyorum. Bize
hazırlanmış bir program olmadığından Eba da 9.sınıflar normal lise
müfredatını barındırdığından bize uygun değil. O yüzden çok dağınık olan
ve bize uygun materyalleri düzenlemek, gözden kaçırmamaya çalışmak çok
zaman alıyor. Ayrıca sınıfta bireysel farklılıkları olan 10 öğrenci
olduğundan tek bir görseli bütün öğrencilere göstermek çoğu zaman
havada kalıyor. Söz konusu çocuklara göre materyalleri uyarlamak
önemli” şeklinde konuya ilişkin görüşünü belirtirken;
Ö5 “Eba da bizim kullanabileceğimiz düzeyde etkinlik
bulunmamaktadır. Videolara erişim öğretim sırasında mümkün
olmadığından derste kullanacağımız görselleri, materyalleri kendimiz
önceden evde hazırlayıp harici bellek ile akıllı tahtaya yükleyip dersi
yapıyoruz” şeklinde görüşünü belirtmiştir.
4.6. Öğretimi yapılan tüm konularda dijital materyal sağlanma
durumu nedir?
Öğretmenlere öğretimi yapılan tüm konularda dijital materyal sağlanma
durumları sorulmuş ve bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Öğretimi yapılan tüm konularda dijital materyal sağlanma
durumuna ilişkin bulgular
Dijital
materyal
durumu

sağlanma frekans

%

Evet

3

16

Hayır

12

63

Sınırlı

4

21

Tablo 8’e göre öğretimi yapılan tüm konularda dijital materyal
sağlanma durumunda “evet sağlıyorum” diyen öğretmenlerin oranı %16,
“hayır sağlayamıyorum” diyen öğretmenlerin oranı ise %63’tür.
Öğretmenlerin %21’i ise “sınırlı sayıda sağlıyorum” demiştir.
Öğretmenlerden Ö11 bu konudaki görüşünü “özel eğitim alanında ve
özel eğitim uygulamalarında yani alanla ilgili kaynaklar oldukça sınırlıdır.
Genelde öğretmenlerin uygulama faaliyetleri ile ilgili fotoğraflar ve
görseller yer almaktadır, bunlarda profesyonel çekimler olmadığı için net
değildir” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.
4.7. En çok hangi konuda/derste dijital materyale ihtiyaç
duymaktadırlar? Derslerde ne sıklıkta kullanmaktadırlar?
Öğretmenlere en çok hangi derste/konuda dijital materyale ihtiyaç
duydukları sorulmuştur. Ayrıca materyalleri derslerinde ne sıklıkta
kullandıkları da sorulmuştur. Bulgular Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. Dijital materyal olarak en çok ihtiyaç duyulan ders/konulara
ilişkin bulgular
Dijital materyale en çok ihtiyaç duyulan frekans
dersler/konular

%

Matematiğin tüm konularında

11

58

Sosyal yaşam becerilerinin anlatıl. konularda

9

47

Türkçenin tüm konularında

9

47

Teknolojik gelişmelerle ilgili konularda

4

21

İşlem basamakları olan konularda

4

21

Tablo 9’a göre öğretmenler matematik (%58), türkçe (%47) ve sosyal
yaşam becerilerinin (%47) anlatıldığı tüm konularda dijital materyale
ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca teknolojik gelişmelerle ilgili konularda
(%21) ve işlem basamakları olan konularda (%21) da öğretmenler dijital
materyale ihtiyaç duymaktadırlar.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü dijital materyalleri kullanma
sıklıkları olarak; hers derste, öğrenci seviyesine, ders programına göre her
gün kullanabileceklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerden Ö14 bu konudaki görüşünü “özel eğitim uygulamaları,
matematik, türkçe vb. derslerde, video izleme konusunda ihtiyaç
duymaktayız, bu materyallerin olması öğretime fayda sağlamaktadır.
Materyalleri her gün kullanıyoruz” şeklinde belirtmiştir.
Ö12 “Engelli öğrencilerimiz olduğu için görseller ve video içeriklerinin
az olması ulaşılamaması zorluklara neden olmaktadır. Çeşitli konularda
görsellere ve videolara ihtiyaç duyuyoruz. Yeterli materyal olursa her
derste kullanmak isteriz” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.
4.8. Öğretmenlerin öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital
materyaller nelerdir?
Öğretmenlerin öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital
materyallerin neler olduğu sorulmuştur. Bulgular Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 10. Öğretmenlerin öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital
materyallere ilişkin bulgular
Öğretmenlerin öğretim sırasında
istedikleri dijital materyaller

olmasını frekans %

Videolar (Konuşma, duruş vb. videolar)

6

32

Okuldan yasaklı sitelere erişebilme (ör. youtube vb.)

6

32

Türkçe-matematik-sosyal yaşam becerilerine yönelik 5
konularda

26

Tüm derslere
materyaller

içeren 5

26

Etkileşimli tahta (ayrıca tahtada ses sisteminin 4
olması)

21

Simülasyon ortamı(ör. trafik kur.öğreten vb.)

4

21

Üç boyutlu hologram materyaller

1

5

yönelik

bol

uygulama

Öğretmenlerin öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital materyaller
incelendiğinde, %32’si yasaklı sitelere okuldan erişebilme, tüm derslerde
kullanabilecekleri videolar, %26’sı türkçe-matematik ve sosyal yaşam
becerilerine yönelik konularda dijital materyallere ihtiyaç duymaktadırlar.
Ayrıca bu derslere yönelik bol uygulama içeren materyallerin yararlı
olabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %21’i simülasyon ortamının
da bazı davranışları öğretmede etkili olacağını ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerden Ö16 “Okuma-yazma, türkçe, matematik, fen, sosyal
konularına uygun bol örnekli uygulamalar olmasını isterim” şeklinde
görüşünü paylaşmıştır.
Ö19 “Özel eğitim meslek okulu müfredetına uygun bir içeriğe sahip
olmak istiyoruz” demiştir.
Ö11 öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital materyallerin neler
olduğu ilişkin olarak “Üç boyutlu hologram materyaller olabilirdi.
Özellikle matematik derslerinde boyut ve kavrama yeteneklerini
geliştirmede etkili olabileceği düşüncesindeyim” şeklinde görüşünü
belirtmiştir.
4.9. Dijital ortamlarda öğretim materyali sağlama konusunda
danışabilecekleri iletişim kanalları veya ortamları var mıdır?
Öğretmenlere dijital ortamlarda öğretim materyali sağlama konusunda
danışabilecekleri iletişim kanalları veya ortamları var mıdır şeklinde soru
yöneltilmiştir. Bulgular Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11. Dijital ortamlarda öğretim materyali sağlama konusunda
öğretmenlerin danışabilecekleri iletişim kanalları veya ortamlara ilişkin
bulgular
Öğretmenlerin
danışabilecekleri
kanalları veya ortamları

iletişim frekans

%

Danışacakları kaynak -kişi yok

16

84

Çevrelerinde bulunan kişi ve kaynaklar

2

10

Okulda görevli bilişim teknoloji öğretmeni

1

5

Öğretmenlerin %84’ü dijital ortamlarda öğretim materyali sağlama
konusunda danışabilecekleri iletişim kanalları veya ortamlarının
olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 10’u çevrelerinde bulunan
kişi ve kaynaklardan yararlanırken, %5’i ise okulda görevli bilişim
teknolojileri öğretmenlerine danıştıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerden Ö7 “dijital ortamlarda öğretim materyali sağlama
konusunda danışabileceğimiz iletişim kanalları veya ortamları maalesef
yok. Rehberlik araştırma merkezinin ilimizdeki tüm özel eğitim kurumlarını
bir çatı altında toplayıp bu konudaki ortak sorunlarımızı belirleyerek
çözümler sunmalıdır. Yine ortak çalışmalar konusunda bizlere önderlik
yapmalıdır” şeklinde görüşünü belirtmiştir.
5. Sonuç ve Tartışma
Gerçekleştirilen bu çalışmada, lise düzeyinde hafif ve orta düzeyde
zihinsel engeli olan öğrencilerin öğretiminde teknoloji kullanımında
yaşanılan güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Kocaeli’de
lise düzeyinde zihinsel engelli olan öğrencilerin öğretmenleri (19 kişi)
katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük bir kısmı
derslerinde akıllı tahta, bir kısmıda bilgisayar, telefon ve projeksiyon
kullandıklarını belirtmişlerdir. Fakat bu bulguların aksine Sola-Özgüç ve
Cavkaytar (2014) öğretmenlerin maliyetten dolayı bu tür yüksek teknolojik
araçlara ulaşamadıkları için daha çok kitap gibi materyalleri
kullandıklarını belirlemiştir. Bu bulgu aradan geçen sürede bu tür
okullarda teknolojik alt yapının daha iyi hale gelmesinden kaynaklanmış
olabilir.
Öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerin anlamasını kolaylaştıran araç
olarak görsel materyalleri, bir kısmı videoyu, etkileşimli tahtaları,
bilgisayar ve yazılı materyalleri kullandıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenler bilişim teknolojilerinin görsel ve kullanımının kolay olması,
kolay ve kesintisiz ulaşabilme, bilgilere erişimi kolaylaştırma, işitsel
uyaranlarla öğretimi desteklemesinden dolayı zihinsel engelli öğrencilerin
öğretiminde önemli olduğunu belirtmektedirler. Avcıoğlu (2012) zihin
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engelliler sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitimin önemini
bildikleri ve öğrencilerin eğitiminde çeşitli araç-gereç yanında bilgisayar
destekli eğitimden de yararlandıklarını belirtmiştir. Martin (2006)’de
bireysel farklılıkların önemli olduğu özel eğitimde bilgisayar gibi
teknolojik araçların kullanılmasının öğrencilerin eğitimlerine ve günlük
yaşamlarına katkı sağladığını söylemiştir. Dursun (2006) ‘a göre daha çok
duyu organına ulaşan görsel ve işitsel araçlarla oluşturulan öğrenme
ortamları kalıcı öğrenmeyi destekleyecektir.
Sınıfta bilişim teknolojilerini kullanırken öğretmenler bazı sitelere
okuldan erişme yasağının olması, internet bağlantısının kesintiye
uğraması/yavaşlığının gibi sorunlar yaşadıklarını, özel eğitime yönelik
uygulamaların azlığı, Eba’da özel eğitim konularında içerik yetersizliği,
zaman yetersizliği, sınıfta dikkatin dağılması ve bazı sınıflarda etkileşimli
tahtanın olmamasının sorunlara neden olduğunu belirtmişlerdir. SolaÖzgüç ve Cavkaytar (2014) zihin engelli öğrenciler için öğretim
teknolojilerinin çok sınırlı olduğunu, bu durumun öğrencileri ve
öğretmenleri olumsuz yönde etkilediğini belirlemişlerdir.
Öğretmenlerin bir kısmı etkileşimli tahtada veya bilgisayarda
kullandıkları materyalleri internetten ve eğitim sitelerine abonelik yöntemi
ile materyal temin ederken, bir kısmı da Okulistik ve Eğitimhane, Morpa
Kampüs gibi eğitim sitelerinden temin ettiklerini, bir kısmı da kendilerinin
hazırladığını belirtmişlerdir. Öğretmenler her çocuğun öğrenme ile ilgili
bireysel farklılıkları fazlaca ön plana çıktığı için temin ettikleri
materyalleri ayrıca çocukların özelliklerine göre tekrar düzenlediklerini
ifade etmişlerdir. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin birbirinden farklı
öğrenme düzeyleri ve kapasiteleri olduğundan etkili öğrenme için bilgi
sunulurken tüm bireylerin özelliğini kapsaması açısından materyaller
çeşitlendirilmelidir (Mete ve Yıldırım, 2018)
Öğretimi yapılan tüm konularda dijital materyal sağlanma durumunda
öğretmenlerin büyük bir kısmı materyal sağlayamadıklarını, az bir kısmı
da sınırlı sayıda materyal sağladıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler
Matematik, Türkçe ve Sosyal yaşam becerilerinin anlatıldığı tüm
konularda dijital materyale ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca teknolojik
gelişmelerle ilgili konularda ve işlem basamakları olan konularda da
öğretmenler dijital materyale ihtiyaç duymaktadırlar. Avcıoğlu (2012)’na
göre özel eğitim öğretmelerinin çoğunluğu ihtiyaç duydukları materyalleri
temin etmede sorun yaşamaktadır. Kaufhold, Alvarez ve Arnold (2006)’da
özel eğitim öğretmenlerinin yeterli materyale sahip olmadıklarını ve
materyallere ulaşmakta sorun yaşadıklarını tespit etmişlerdir.
Karademir Coşkun ve Alper (2019)’ göre özel öğretim öğretmenlerinin
yaşadıkları sorunlar arasında materyal eksikliği ve materyallerinin
güncellenmemesi gelmekte ve öğretim materyallerinin her öğrenci için
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özel olarak geliştirilmesinin zor ve zaman alıcı bir faaliyet olduğu,
materyal geliştiren kişinin pedagoji, teknoloji ve alan uzmanlığına sahip
olmasının yanında eğitilen öğrencinin özelliklerini de iyi tanımalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü dijital materyalleri kullanma
sıklıkları olarak; her derste, öğrenci seviyesine, ders programına göre her
gün kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Avcıoğlu (2012) da benzer bir
çalışmada özel eğitimde görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun her
derste araç gereç kullandıklarını ve en sık kullandıkları aracın bilgisayar
olduğunu belirlemiştir.
Öğretmenlerin öğretim sırasında olmasını istedikleri dijital materyaller
incelendiğinde, Meb tarafından yasaklı sitelere okuldan erişebilme, tüm
derslerde kullanabilecekleri videolar, Türkçe-Matematik ve Sosyal yaşam
becerilerine yönelik konularda dijital materyallere ihtiyaç duymaktadırlar.
Ayrıca bu derslere yönelik bol uygulama içeren materyallerin yararlı
olabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bazıları simülasyon ortamının
da bazı davranışları öğretmede etkili olacağını ifade etmişlerdir. Mete,
Çapraz ve Yıldırım (2017) öğrenme ortamlarında zihinsel yetersizliğe
sahip bireylere yönelik, onların eğitimini kolaylaştıran yöntem ve
materyallerin kullanılması ile akademik olarak ilerleyebileceklerini ve
zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin eğitimi için bazı özel uygulamalar
ve stratejiler geliştirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin çok büyük bir kısmı dijital ortamlarda öğretim materyali
sağlama konusunda danışabilecekleri iletişim kanalları veya ortamlarının
olmadığını çok az bir kısmı da çevrelerinde bulunan kişi ve kaynaklarda
ve okulda görevli bilişim teknolojileri öğretmenlerine danıştıklarını
belirtmişlerdir.
Sonuç olarak lise düzeyinde hafif zihinsel engelli öğrencilerin
öğretimine yönelik kullanılabilecek dijital materyal eksikliklerinin olduğu,
her konuda materyal bulamadıkları, öğretmenlerin web ortamında yer alan
materyalleri bulup sınıfa getirmede sorunlar yaşadağı, ayrıca Meb
tarafından engelenen youtube gibi sitelerde var olan materyalleri
kullanamadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabileceği
şekilde dijital ortamda yer alan materyallerin derlenmesi ve tek platform
üzerinden erişilebilecek şekilde düzenlenmesi, eksik olan alanlarda
materyal üretilmesi sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca özel
eğitimde görev yapan öğretmelere ihtiyaç duydukları dijital materyalleri
üretebilmeleri için gerekli eğitim ve olanaklar sağlanabilir. Okullarda ya
da milli eğitim müdürlüklerinde bu tür konularda danışabilecekleri bilişim
teknolojileri uzmanları görevlendirilebilir.
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN
ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI BİR BİÇİMDE
KAYNAŞTIRILMASINI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNİ
ETKİLEYEN ETMENLER
Yakup BURAK & Emine AHMETOĞLU
Giriş
Son yıllarda otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin genel
eğitim ortamında tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamalarına dâhil edilmesi yaygınlık kazanmıştır. OSB olan
öğrencilerin en az sınırlandırılmış eğitim ortamına yerleştirilmesi onların
toplumla daha fazla bütünleşmelerini, sosyal etkileşim ve iletişim
becerilerinin artmasını, toplumsal uyum ve yaşam becerilerini
kazanmalarını sağlamaktadır. OSB olan öğrencilerin sosyal ve iletişim
becerilerindeki
yetersizlikleri
düşünüldüğünde
tam
zamanlı
kaynaştırmanın OSB olan öğrencilerin bu yetersizliklerine önemli
derecede destek sağlayacağı düşünülmektedir.
OSB
olan
öğrencilerin
yasa
koyucular
tarafından
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ortamına yerleştirilmesi ile ilgili
gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği’nde (ÖEHY, 2018-m.22) yer alan “otizmi olan bireyler
yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdürebilecekleri”
maddesi
dikkate
alındığında;
OSB
olan
öğrencilerin
kaynaştırılmasının/bütünleştirilmesinin her geçen gün artması
beklenmektedir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20122019 yılları arasında yayınlanan istatistikler değerlendirildiğinde OSB
olan
öğrencilerin
kaynaştırma/bütünleştirme
yoluyla
eğitim
uygulamalarına katılımlarının her geçen yıl arttığı görülmektedir. Katılım
oranının her geçen yıl artması, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamasına dâhil edilen OSB olan çocukların eğitim alan diğer tüm özel
eğitime ihtiyacı olan öğrencilere oranının bu denli yüksek olması konunun
üzerinde önemle durulmasının gerekliliğini göstermektedir (Yılmaz ve
Batu, 2016). Bu nedenle bu bölümde OSB olan öğrencilerin başarılı bir
biçimde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını
etkileyen etmenlere yer verilmektedir.



Dr., Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalışmaları
Yakupburak87@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-0640-4749.

Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
emineahmetoglu@trakya.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7974-7921.

274

OSB Olan Öğrencilerin Başarılı Bir Biçimde Kaynaştırılmasını ve
Bütünleştirilmesini Etkileyen Etmenler
Son yıllarda özel gereksinimi olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının,
onları normal gelişim gösteren akranlarından ayırmadan normal eğitim
ortamında karşılanması, geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Kaynaştırma
olarak adlandırılan bu uygulama, çoğunlukla özel gereksinimli
öğrencilerin normal sınıflara yerleştirilmesiyle başlayıp biten bir süreç
olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2013a). Avcıoğlu’na (2013) göre ise
kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin bir kısmı, yetersizliği
olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri olarak
tanımlanmıştır. Bu eğitim modelinden; görme, işitme, ortopedik
yetersizliği olanların yanı sıra hafıf düzeyde zihinsel yetersizliği olan
öğrenciler de yaygın olarak yararlanabilmektedir. Ancak kaynaştırmanın
eğitsel tanılamasında özel gereksinimli çocuklar hafif, orta ve ağır düzeyde
engelli olarak sınıflanmakta ve bu üç gruptan sadece hafif düzeyde engele
sahip olanlar kaynaştırılmaktaydı (MEB, 2013b). Ancak kaynaştırmaya
(mainstreaming/integration) artan yoğun ilgi kaynaştırmaya yeni bir bakış
açısı kazandırmıştır. Bu yeni bakış bütünleştirme (inclusion) olarak
adlandırılmaktadır (Jones & Jones, 2001; Lewis & Doorlag, 2011; Nal ve
Tüzün, 2011). Bütünleştirme uygulaması ile orta ve ağır düzeyde engelli
olan bireylerin de genel eğitim ortamına dâhil edilmesine başlanmıştır
(MEB, 2013b). Bu yeni düzenleme ile OSB olan öğrencilerin
çoğunluğunun genel eğitim sınıflarına yerleştirilmesinin önü açılmıştır. Bu
nedenle
OSB
olan
öğrencilerin
başarılı
bir
biçimde
kaynaştırılmasını/bütünleştirilmesini etkileyen etmenlerin neler olduğunun
belirlenmesi önem arz etmektedir (Rakap, Birkan ve Kalkan, 2017).
OSB olan öğrencilerin etkili ve başarılı bir biçimde
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasının gerçekleşmesi için birçok
etmen bulunmaktadır. Araştırmalarda bu etmenler şöyle sıralanmaktadır:
Öğretmenin, OSB olan çocuğun, normal gelişim gösteren çocuk ve
ailelerinin hazırlanması, OSB olan çocukların sosyal etkileşim ve iletişim
becerilerinin gelişimini destekleyen akran kabulünü kolaylaştıran destek
eğitim uzmanları ile birlikte bilimsel dayanaklı uygulamaların
kullanılması, sınıf içi uyarlamaların yapılması, eğitim politikalarının
iyileştirilmesi, kaynaştırma/bütünleştirmenin güçlendirilmesi için bir
takım stratejilerin geliştirilmesi, okul yönetiminin desteğinin sağlanması
vb. (Bilaver, Cushing ve Cutler, 2016; Bossaert, Colpin, Pijl ve Petry,
2011; Falkmer, Anderson, Joosten ve Falkmer, 2015; Gavaldà ve Qinyi,
2012; Girli ve Atasoy, 2012; Idol, 2006; Koegel, Matos-Freden, Lang and
Koegel, 2011; Ünsal ve Öksüz, 2018; Odom, Buysse ve Soukakou, 2011;
Öztürk-Özgönenel ve Girli, 2016; Dahle, 2003; Safran ve Safran, 2001;
Simpson, 2003). Ayrıca OSB olan çocukların genel eğitim sınıfında eğitim
sürecine aktif katılımı ve akademik becerilerinin gelişmesi için hem
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ailelerin hem de öğretmenlerin cesaretlendirmesi oldukça önemlidir (Irvine
ve Lynch 2009).
Araştırmalarda ayrıca başarılı bir kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
eğitim modelinde beş temel unsurdan söz edilmektedir bunlar (a) Öğretim
ve öğretmenler ile destek personeli, (b) tutumlar ve sosyal destekler, (c)
işbirliği ve ekip çalışması, (d) değerlendirme (e) ev ve okul işbirliğidir
(Boutot ve Bryant 2005; Sucuoğlu, 2014). Ayrıca Eldar, Talmor ve WolfZukerman (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırmada OSB olan
öğrencilerin kaynaştırılmasının başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve
kaynaştırmadaki
zorlukları
etkileyen
faktörlerin
belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre OSB olan öğrencilerin
kaynaştırılmasının başarıya ulaşılmasını sağlayan ve kaynaştırmadaki
zorluklara sebep olan etmenlerin a) OSB olan öğrenciden kaynaklanan
(davranışsal, sosyal, bilişsel), b) çevreden (işbirliği, tutum, organizasyon
boyutu) kaynaklanan durumlar olarak ikiye ayrıldığı belirlenmiştir.
Literatürden yola çıkarak OSB olan öğrencilerin başarılı
kaynaştırılmasını etkileyen etmenlerin a) etkililiği kanıtlanmış bilimsel
dayanakli uygulamaların sınıf ortamında kullanılma(ma)sı, b) OSB olan
öğrencilerin başarılı kaynaştırılmasında sınıf öğretmenlerin rolü, c) okul
rehberlik servisinin ve özel eğitim uzmanlarının rolü, d) OSB olan öğrenci
ebeveynlerinin rolü e) OSB olan öğrencilerin yetersizlik düzeyi, f) OSB
olan öğrencilerin iletişim ve sosyal becerideki yetersizleri g) sınıf içinde
sosyal becerilerin gelişimine yönelik etkinliklerin çeşitlendirilmesi, ı)
akran kabulü / sosyal kabul i) OSB olan öğrencilerin akademik becerilerine
odaklanılması j) OSB olan öğrencilerinin başarılı kaynaştırılmasında
işbirliğinin önemi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Etkililiği kanıtlanmış bilimsel dayanakli uygulamaların sınıf ortamında
kullanılması
OSB olan öğrencilerin genel eğitim ortamlarında eğitim almalarına
ilişkin literatür incelendiğinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamalarının OSB olan öğrenciler için en iyi uygulamaları içermesi,
etkililiği kanıtlanmış olan strateji ve yöntemlerin genel eğitim ortamlarına
taşınması
gerekliliğinin
vurgulandığı
görülmektedir.
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ortamında başarıyı
yakalayabilmek için etkili öğretim uygulamalarının sunulması
gerekmektedir (Denning ve Moody, 2013; Sucuoğlu, 2014; Woronko ve
Killoran, 2011; Young, McNamara ve Coughlan, 2017).
Sınıf öğretmenlerinin rolü
OSB olan öğrenciler ile başarılı bir kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
eğitim uygulamasının yürütülmesi için öğretmenlerin anahtar role sahip
olduğu bilinmektedir. Birçok araştırma bu görüşü desteklemektedir
276

(Burns, Leblanc ve Richardson, 2009; Dahle, 2003; McGregor ve
Campbell, 2001; Reagan, 2012; Safran ve Safran, 2001; Segall, 2011;
Segall ve Campbell, 2014; Vakil, Welton, O’Connor ve Kline, 2009;
Yazıcı ve Akman, 2018; Yılmaz ve Batu, 2016; Young, McNamara ve
Coughlan, 2017). OSB olan öğrencilerin başarılı bir biçimde
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına dâhil edilmesi için
öğretmenlerin (eğitim uzmanları) öncelikle otizmin kendine has özellikleri
barındıran çok karmaşık bir bozukluk olduğunu anlaması gerekmektedir
(Reagan, 2012).
Yapılan birçok araştırma bulgusuna göre öğretmen değişkeni açısından
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının başarılı
biçimde yürütülmesinde öğretmelerin OSB olan öğrenciler hakkındaki
bilgi, beceri ve deneyimlerinin (Denham ve Burton,1996; Forlin, 2010;
Segall ve Campbell, 2014; Forlin, Loreman ve Sharma 2014; Fuchs, 2010;
Sadler, 2005), kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına
yönelik farkındalık düzeyleri ve tutumlarının (Forlin, Loreman, Sharma ve
Earle, 2009; Sadler, 2005), etkili sınıf yönetimlerinin (Marzano ve
Marzano, 2003; Sucuoğlu, 2006) ve OSB olan öğrenciler için uygun
öğretimsel uyarlamaları yapabilmesinin oldukça önemli olduğu
bulunmuştur (Matson, 2008; Ozonoff, Rogers ve Hendren, 2003).
Özellikle
öğretmenlerin
bakış
açısı
veya
düşüncesi
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının başarısını
etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir (Rodriguez, Saldana
ve Moreno, 2012). OSB olan öğrencilerin kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamalarına dâhil edilmesinde öğretmen tutumunun OSB olan
öğrencilerin performans ve başarısında önemli ölçüde etkisi olduğu
saptanmıştır (Cassady, 2011). Öğretmenin kaynaştırma/bütünleştirme
yoluyla eğitim uygulamalarına katılan öğrencisine karşı olumlu ve kabul
edici bir tutum içerisinde olması; kendisi, OSB olan öğrenci ve normal
gelişim gösteren akranları ile aileleri açısından büyük önem taşımaktadır
(Friend ve Bursuck, 2006). Öğretmenlerin OSB olan öğrenciler hakkındaki
olumlu tutumları normal gelişim gösteren akranları ile olumlu etkileşimin
önünü açmaktadır (Fidler ve Simpson, 1997; Miller, 2003). Burns, Leblanc
ve Richardson (2009) tarafından öğretmen adaylarının OSB olan
öğrencilerin başarılı bir şekilde kaynaştırlılabilmesi hakkındaki görüşleri
ile ilgili yapılan araştırma bulgusuna göre, OSB olan
kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisine yönelik özel öğretim stratejilerinin
uygulanması ve öğretmenin algısının olumlu olması ile başarılı
kaynaştırmanın doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu
etmenlerin/değişkenlerin başarılı kaynaştırma/bütünleştirmeyi önemli
düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.
Ancak yapılan araştırmalarda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
eğitim uygulamalarının başarılı bir biçimde yürütülmesine yönelik
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öğretmenlerin bilgi, tutum ve becerilerinde bir takım eksiklikler olduğu
tespit edilmiştir (Batu, 2010; Buell, Hallam, Gamel-McCormick ve Scheer,
1999; Burke ve Shutlerland, 2004; Gök ve Erbaş, 2011; Sucuoğlu,
Bakkaloğlu ve Ertürk, 2015; Leach, 2010; Özengi, 2009; Forlin, Loreman,
Sharma ve Earle, 2009; Sadler, 2005). Bununla beraber yapılan bir
araştırmada öğretmenlerin özellikle OSB olan öğrencilerin özellikleri
hakkında uygun öğretim yöntemlerini kullanmada yetersiz oldukları ve
öğretmenlerin bu öğrencilere öğretim yapma konusunda kendilerini
yetersiz buldukları tespit edilmiştir (Sucuoğlu, 2014). Ayrıca
araştırmalarda öğretmenlerin; OSB olan öğrencilerin genel eğitim sınıfında
öğretimsel uyarlamalarının yapılması, ihtiyaçlarına uygun öğrenme
ortamının oluşturulması, genel eğitim sınıfındaki tüm öğrencilerin
öğrenmesi için uygun ortamın hazırlanması, özel gereksinimli olmayan
öğrencileri OSB olan akranlarıyla iletişim başlatmaları için
cesaretlendirilmesi vb. gibi bir takım temel gereksinimleri
karşılayamadığını gösteren sonuçlara da ulaşılmıştır (Fuchs, 2010; Griffin,
Griffin, Fitch, Albera ve Gingras, 2006; Safran, 2002; Safran ve Safran,
2001; Sucuoğlu, 2014; Sucuoğlu, Bakkaloğlu ve Ertürk, 2015). Ghani ve
Ahmad (2012) tarafından yapılan çalışmalarda ise öğretmenlerin
sınıflarında otizmli bir çocuk olmasına olumlu yaklaşmadıkları
belirlenmiştir. Araştırmacılar bunun sebebini öğretmenlerin eğitimleri
sırasında yeterince özel eğitim dersi almamış olmamaları ile
açıklamaktadır.
Öğretmenlerin OSB olan öğrencilerin başarılı kaynaştırılması için
işbirliği yapmaları gereken ilgili alan profesyonellerine veya özel eğitim
uzmanlarına/öğretmenlerine ulaşamamaları konu ile ilgili ayrı bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir takım öğretmenler OSB olan çocuğun
doktoru, ailesi veya OSB olan öğrenciyi takip eden psikolog/psikiyatrist
ile işbirliği içerisindedir fakat OSB olan öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için gerekli olan destek hizmetini alamamaktadır. Diğer
taraftan öğretmenler genellikle OSB veya kaynaştırma/bütünleştirme
yoluyla eğitim uygulamaları ile ilgili verilen seminer, çalıştay veya hizmet
içi eğitimlere çeşitli nedenlerle katılamamakta, etkili öğretim yöntemleri,
öğretimsel uyarlamalar gibi bir takım konularda kendilerini
yetiştirememektedir. Konu ile ilgili gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki
eğitimde de öğretmenlere çoğunlukla didaktik bir yaklaşımla bilgi
aktarılmaktadır. Bunun sonucunda öğretmenler OSB olan öğrencilerine
öğretim yapmaya ilişkin edindikleri bilgileri öğretim sürecinde
kullanamamakta, öğrendikleri yeni strateji ve yöntemlere sınıf içi
uygulamalarda yer verememektedir. Literatürde öğretmenler, okul
yöneticileri, rehber öğretmenler vb. gibi diğer uzmanların konuya yönelik
bilgi ve beceri düzeylerinin yetersizliğinin OSB olan çocukların
kaynaştırılmasına/bütünleştirilmesine ilişkin en önemli sorun olduğu
belirtilmektedir (Sucuoğlu, 2014).
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Okul rehberlik servisinin ve özel eğitim uzmanlarının rolü
Okul rehber öğretmenleri ve özel eğitim uzmanları, kaynaştırma
öğretmenlerinin OSB olan çocukların kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla
eğitim uygulamalarını başarılı bir biçimde gerçekleşmesi için gerekli
danışmanlığı sağlayabilmektedir. Bu uzmanlar öğretmenlere sunacakları
bir takım öğretimsel stratejilerle başarılı bir kaynaştırmanın
gerçekleşmesine katkı sağlayabilmektedirler (Williams, Johnson ve
Sukhodolsky, 2005). Yapılan araştırmalara göre öğretmenlere verilen
destek hizmetleri ve uzman rehberliğinde OSB olan çocukların
kaynaştırmaya dâhil edilmesi başarılı bir kaynaştırmanın olmazsa
olmazlarındandır (Lindsay, Proulx, Scott ve Thomson, 2013; Lindsay,
Proulx, Thomson ve Scott, 2013).
OSB olan öğrencilerin yetersizlik düzeyi
OSB olan öğrencilerin yetersizlik düzeyi (hafif, orta veya ağır)
öğretmenlerin başarılı bir kaynaştırma gerçekleştirmesindeki önemli bir
etkendir. Yani hafif düzeyde yetersizliği olan OSB öğrencisine karşı
(Asperger Sendromu gibi) öğretmenler daha toleranslı olabilirken,
yetersizliği daha ağır düzeyde olan bir OSB öğrencisinin kaynaştırmaya
katılımına daha soğuk bakabilmektedir. Bu durum ise OSB olan
öğrencilerin kaynaştırmasının/bütünleştirilmesinin başarıya ulaşmasını
engelleyebilmektedir (Ozonoff, Rogers ve Hendren, 2003; White, Scahill,
Klin, Koenig ve Volkmar, 2007). Ancak OSB olan öğrencilerin yetersizlik
düzeyinin öğretmenlerin algısı veya genel eğitim ortamına
yerleştirilmesine yönelik tutumlarını etkilemediğini gösteren araştırma
bulguları da bulunmaktadır (Brubaker, Bundy, Winslow ve Belcher, 2010;
Segall, 2011). Bu durum, Soodak, Podell ve Lehman (1998) tarafından
öğretmenlerin OSB olan öğrenciler ile ilgili bilgi ve tecrübe düzeylerinin
yeterliliğine bağlanmıştır. Diğer bir değişle öğretmenin OSB olan öğrenci
hakkında bilgi ve tecrübesi ne kadar fazla ise –yetersizlik
türüne/derecesine
bakmaksızınOSB
olan
öğrencinin
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamasına dâhil edilmesine
yönelik olumlu tutumu da o kadar yüksek olmaktadır.
OSB olan öğrencilerin iletişim ve sosyal becerideki yetersizleri
OSB olan öğrencilerin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamalarında istenen seviyeye ulaşılamamasının bir diğer sebebi de
OSB olan öğrencilerdeki iletişim ve sosyal etkileşim yetersizlikleridir.
Sosyal etkileşim ve iletişim becerisinin gelişmemesi OSB olan
öğrencilerin etkili ve başarılı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamalarını oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. OSB olan
öğrencinin sınıf kurallarına uymaması, verilen talimatları yerine
getirmemesi, öğretmen veya normal gelişim gösteren çocuklarla iletişim
kurmayı reddetmesi, normal gelişim gösteren öğrencilerin iletişim
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başlatma girişimlerine tepkisiz kalması ya da onlarla hiç konuş(a)maması,
konuşma becerisini işlevsel anlamda iletişim aracı olarak kullanamaması,
sözel ya da sözel olmayan durumlarda iletişim başlatamaması, isteklerini
doğru bir biçimde ifade edememesi, çoğunlukla yalnız kalması, bir nesne
veya konuya takılıp kalması vb. olumsuz davranış veya yetersizliklerden
dolayı OSB olan öğrencilerle başarılı bir kaynaştırma gerçekleştirmek
oldukça zorlaşmaktadır (Cassady, 2011; Kırcaali-İftar, 2015; Seymour,
2017). Bu olumsuz davranış veya yetersizlikler nedeniyle OSB olan
öğrencile normal gelişim gösteren akranları ve öğretmenleriyle
ilişki/iletişim geliştirme konusunda zorluklar yaşamakta ve genel eğitim
sınıflarında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına en az katılan grup
olarak karşımıza çıkmaktadır (Rakap, Birkan ve Kalkan 2017).
Sınıf içinde sosyal becerilerin gelişimine yönelik etkinliklerin
çeşitlendirilmesi
OSB olan öğrencilerde sosyal becerilerin geliştirilmesi için genel
eğitim ortamında sosyal beceri ile ilgili müdahale/eğitim programlarının
uygulanması ve bu konudaki etkinliklerin çeşitlendirilmesi OSB olan
öğrencilerin başarılı bir biçimde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
uygulamalarına katkı sağlamaktadır. Yani öğretmenlerin tüm öğrencileri
kapsayacak şekilde sosyal becerilerin gelişimine yönelik etkinlikler
hazırlaması ve uygulaması hem OSB olan öğrencinin hem de normal
gelişim gösteren öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine katkı
sağlamaktadır. Kaynaştırma uygulamaları ile sosyal beceri gelişimine
yönelik müdahale programını OSB olan öğrencinin sosyal beceriyi en
doğal öğrenme ortamı olan genel eğitim sınıfında sunulması oldukça
önemlidir. Yapılan araştırmalarda da genel eğitim ortamında sosyal beceri
ile ilgili müdahale/eğitim programlarının veya etkinliklerinin
uygulanmasının OSB olan öğrencilerin başarılı bir biçimde
kaynaştırılmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir (Cooper, Griffith ve
Filer, 1999; Kransny, Williams, Provencal ve Ozonoff, 2003; Simpson,
Langone ve Ayres, 2004; Williams, Johnson ve Sukhodolsky, 2005).
Akran kabulü (sosyal kabul)
OSB olan öğrencilerin etkili ve başarılı bir biçimde kaynaştırılmasında
OSB öğrencisine karşı akran kabulünün ve olumlu akran tutumunun
önemli bir rolü bulunmaktadır. Kaynaştırmanın/bütünleştirmenin en ilginç
yanı yapılan araştırmalara göre, özellikle de erken yaşlardaki normal
gelişim gösteren akranların özel gereksinimli arkadaşlarını çok kolay
kabullendikleridir. Dolayısıyla doğru bilgilendirme yapıldığında, normal
gelişim gösteren öğrenciler özel gereksinimli öğrencileri daha kolay
kabullenmektedirler ve gereken şartlarda öğretmenin en önemli
yardımcıları rolünü üstlenmektedirler. Ancak akran kabulü veya akran
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tutumunun da çoğunlukla öğretmen veya ebeveyn tutumlarına göre
şekillendiği görülmektedir (Jones ve Frederickson, 2010).
OSB olan öğrencilerin genel eğitim ortamına yerleştirilmesi, hem
öğretmenlerde hem de velilerde bir takım endişelere sebep olmaktadır
(Boutot ve Bryant, 2005). Sınıf öğretmenlerinde; sınıfta öğretmen
otoritesine, normal gelişim gösteren öğrencilerin OSB olan öğrenciye zarar
verebileceğine, akran kabulünün -sosyal kabul- sağlanamayacağına
yönelik bir takım endişeler bulunmaktadır (Odom, Zercher, Li, Marquart,
Sandall ve Brown, 2006). Ancak OSB olan öğrenci normal gelişim
gösteren öğrencilerin bulunduğu sınıfa yerleştirildiğinde, normal gelişim
gösteren öğrencilerin onun davranışlarını taklit etmedikleri, aksine bu
öğrencilere karşı daha müsamahalı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca OSB
olan öğrencinin kaynaştırma sınıfı içerisinde bazı olumsuz ve stereotip
davranışlarının azaldığı, sosyal ve iletişim becerilerinde ilerleme
kaydettiği belirlenmiştir (Stahmer ve Carter, 2005; Stahmer ve Ingersoll,
2004). Özellikle genel eğitim ortamında OSB olan öğrencilere akran
yardımıyla yapılan eğitimlerle OSB öğrencilerinin olumlu sosyal
davranışılarının, iletişim başlatma becerilerinin ve akranlarının kabul
düzeyinin arttığı tespit edilmiştir (McGee, Almeida ve Sulzer-Azaroff,
1992). Tüm bu durumlarla beraber Akalın (2014) tarafından yapılan
araştırmada öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirmeye dâhil edilen özel
gereksinimli çocuğa yönelik olumlu tutumunun normal gelişim gösteren
öğrencilerin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik tutumlarını
değiştirebileceği ve öğrenci velilerini de ikna edebileceği tespit edilmiştir.
Özel gereksinimli öğrenci aileleri ile gerçekleştirilen diğer bir araştırmada
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasına dâhil edilen öğretmenin normal
gelişim gösteren aileleri kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik ikna
etmesinin son derece önemli olduğu bulunmuştur (Koçyiğit, 2015).
OSB olan öğrenci ebeveynlerinin rolü
OSB olan öğrencilere başarılı bir biçimde kaynaştırma/bütünleştirme
yoluyla eğitim uygulamalarının gerçekleşmesinde OSB olan öğrenci
ebeveynlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır (Matson, 2007). OSB olan
çocuğa sahip ebeveynler aslında OSB konusunda en önemli uzmanlar
olarak kabul edilmektedirler. Çünkü ebeveynler OSB olan çocuklarının
karmaşık özelliklerini, çocukları üzerinde etkili ve uygun olan ve olmayan
birçok müdahale yöntemini iyi bilmektedir. Anne babalar OSB olan
öğrencinin gelişimini takip eder, ne kadar gelişim gösterdiği, neleri
öğrendiği veya neleri öğrenemediği konusunda iyi birer gözlemcidir. Bu
nedenle kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları sürecinde
ebeveynler ve öğretmenler işbirliği içerisinde olmalı, birbirlerini dinlemeli
ve en önemlisi birbirlerini anlamaya çalışmalıdır (Sucuoğlu, 2014).
OSB olan öğrencilerin akademik becerilerine odaklanılması
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OSB olan öğrencilerine yönelik başarılı bir kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamasının gerçekleşmemesinin sebeplerinden biri de öğretmenlerin
çoğunlukla bu öğrencilerin akademik becerilerinin gelişmemesi üzerine
odaklanılmasıdır. OSB olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda
akademik başarının akranlarına göre çok daha düşük seviyede olduğu
görülmektedir. Ancak OSB olan öğrencilerin sosyal becerilerindeki
yetersizlik başarılı kaynaştırma için en büyük engel olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle OSB olan öğrencilerin başarılı bir biçimde
kaynaştırılması için akademik beceriden ziyade sosyal becerilere ve sosyal
kaynaştırmaya odaklanılmasının bu öğrenciler için daha faydalı olacağı
düşünülmektedir. (Boutot ve Bryant, 2005; Greenway, 2000).
OSB olan öğrencilerinin başarılı kaynaştırılmasında işbirliği
Kaynaştırmaya/bütünleştirmeye dâhil edilen OSB olan öğrencilerde
başarılı kaynaştırmanın gerçekleşmesi için başarılı kaynaştırmayı
etkileyen unsurların bir bütün haline gelmesi gerekmektedir. (Tekin-İftar
ve Kutlu, 2014). Yani, okul yönetiminin, genel ve özel eğitim
öğretmenlerinin, gölge öğretmenlerin, ailelerin (hem özel OSB olan aileler
hem de normal gelişim gösteren çocuk aileleri), diğer ilgili uzmanların,
normal gelişim gösteren çocukların hazırlanması veya OSB olan
çocukların başarısında etkisi olan diğer bütün bileşenlerin ortak çalışması
oldukça önemlidir (Irvine ve Lynch 2009; Myles ve Simpson, 1998). Diğer
bir değişle genel eğitim öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve diğer
ilgili uzmanların nitelikli bir işbirliği içerisinde olması OSB olan
öğrencilerin de normal gelişim gösteren akranları gibi nitelikli bir eğitim
almasını sağlamaktadır (Leach ve Duffy, 2009). Yapılan araştırmalarda
özellikle OSB olan öğrencilerin ebeveynleri ile öğretmenleri arasında
nitelikli işbirliği sağlandığı zaman OSB olan çocukların genel eğitim
sınıflarına devam edebildikleri ve bu sınıflardan yeterli düzeyde
yararlanabildikleri tespit edilmiştir (Hannu, ve diğerleri, 2012; Mitchell,
2008). Ayrıca birçok araştırma bulgusunda OSB olan öğrenciler hangi
düzeyde olursa olsun nitelikli işbirliği genel eğitim öğretmenlerinin
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına olan inancının
artmasına ve bu çocukları kabullenmelerine önemli bir katkı sağlamaktadır
(Emmons ve Zager, 2018; Leach ve Duffy, 2009; Syriopoulou-Delli, ve
diğerleri, 2012). Yapılan başka bir araştırmada genel eğitim
öğretmenlerinin işbirliği güvencesine sahip olması yani herhangi bir
problemle karşılaştığında başvurabileceği ve destek alabileceği bir ekibin
olması öğretmenlerin sınıfında bulunan OSB olan öğrencinin tam zamanlı
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasına dâhil edilemesine yönelik
olumlu bir bakış açısı geliştirmesini sağlamaktadır. (Ali, Mustapha ve
Jelas, 2006). Özetle; genel eğitim öğretmenlerinin, özel eğitim
öğretmenlerinin ve diğer alan uzmanlarının nitelikli işbirliği içerisinde

282

olması OSB olan öğrencilerin de normal gelişim gösteren akranları gibi
nitelikli bir eğitim almasını sağlayacaktır (Leach & Duffy, 2009).
Sonuç ve Öneriler
OSB olan öğrencilere ne kadar erken ve nitelikli eğitim verilirse;
yetişkinlik dönemlerinde o kadar bağımsız, kendine yeten, üretken,
ekonomiye katkı sağlayan bireyler olarak toplum içinde yer alacaklardır.
Bu nedenle OSB olan öğrencilerin erken dönemlerde sosyal kabulünün
sağlanması, sosyal, bilişsel ve akademik becerilerinin geliştirilmesi için
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına dâhil edilmesi
gerekmektedir. Yani OSB olan öğrencilerin toplumda daha aktif bir
biçimde rol almaları onların erken dönemde kaynaştırma/bütünleştirme
yoluyla eğitim uygulamalarına dâhil edilmesi ise mümkün olmaktadır. Bu
durum beraberinde OSB olan öğrencilerin etkili bir biçimde nasıl
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına dâhil edilmesi gerektiği
sorusunu öne çıkartmaktadır. OSB olan öğrencilerin başarılı bir biçimde
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını etkileyen
etmenlerin belirlenmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması OSB olan
öğrencilerin sosyal yaşamda daha etkin bir biçimde rol almalarına önemli
bir katkı sağlayacaktır.
Kaynaştırma/bütünleştirme ortamında bulunan OSB olan çocuk ile
etkileşimde bulunan herkesin unutmaması gereken en önemli konu OSB
olan çocuğun gelişimi için ekibin işbirliği içerisinde olması gerekliliğidir.
Bu nedenle aile ve okul sıkı bir işbirliği ile çalışmak için gayret
göstermelidirler. Yapılan çalışmalarda sıkı bir okul-aile işbirliğinin OSB
olan çocuktaki hedef becerilerin çok daha hızlı öğrenilmesini ve
kazanılmış olan olumlu davranış/becerilerin kalıcılığının sağlanmasına
katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca OSB olan öğrencilerine yönelik
kaynaştırma uygulamalarının başarısını desteklemek amacıyla
öğretmenlerin, ailelerin ve ilgili alan uzmanlarının nitelikli bir biçimde
işbirliğinin sağlanması için uygun bir ortamın hazırlanması da önemlidir.
OSB olan çocukların başarılı kaynaştırılması/bütünleştirilmesi
önündeki önemli bir engel de öğretmenlerin konu hakkındaki bilgi ve
beceri eksikliğidir. Tüm öğretmenlerinin eğitimleri sırasında özel eğitim,
kaynaştırma/bütünleştirme derslerini almalarının yanı sıra öğretmen
adaylarına edinilen bilgiyi beceriye dönüştürmeleri amacıyla özel
gereksinimli çocuklarla mesleki uygulama yapma imkanı sunulmasının
OSB olan çocuklarla başarılı kaynaştırma uygulamalarının
gereçekleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Öğretmenlerin tüm sınıfı kapsayacak biçimde sosyal becerilerin
gelişimine yönelik etkinlikleri gerçekleştirmesi, hem OSB olan öğrencinin
hem de normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal becerilerinin
gelişimine katkı sağlamaktadır. Sosyal beceri gelişimine yönelik müdahale
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programının OSB olan öğrencinin sosyal beceriyi en doğal öğrenme ortamı
olan genel eğitim sınıfında sunmak gerekmektedir. Yani genel eğitim
ortamında sosyal beceri ile ilgili müdahale/eğitim programlarının
uygulanmasının OSB olan öğrencilerin başarılı bir biçimde
kaynaştırılmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu nedenle sınıfında
otizmli öğrencisi olan genel eğitim öğretmenlerinin sınıf içi etkinlikleri
sosyal becerileri geliştirmeye yönelik etkinliklerle çeşitlendirmesinin
oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.
OSB olan öğrencilerin bulunduğu genel eğitim ortamlarında akran
eğitimine dayalı etkinliklerin yapılması OSB olan öğrencilerin başarılı bir
biçimde kaynaştırılmasını sağlayacaktır. Yapılan araştırmalarda özellikle
genel eğitim ortamında OSB olan öğrencilere akran yardımıyla yapılan
eğitimlerde OSB olan öğrencilerinin olumlu sosyal davranışlılarının,
iletişim başlatma becerilerinin ve akran kabulünün arttığı tespit edilmiştir.
OSB olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun akademik başarısının
akranlarına göre çok daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Bu
nedenle de genel eğitim ortamında OSB olan öğrencilerin akademik
becerilerine odaklanılmaktadır. Ancak OSB olan öğrencilerin sosyal
becerilerindeki yetersizlik başarılı kaynaştırma için en büyük engel olarak
görülmektedir. Bu nedenle OSB olan öğrencilerin başarılı bir biçimde
kaynaştırılması için akademik beceriden ziyade sosyal becerilere ve sosyal
etkileşimin arttırılmasına odaklanılmasınındaha faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE
TEKNOPEDAGOJİK MATERYAL KULLANIMI 
Rüstem ORHAN- Keziban KOÇER
Giriş
Günümüz dünyası, tarihte benzerine az rastlanır hızlı ve büyük
değişimlerin yaşandığı, hayal dahi edilemeyecek teknolojik gelişmelerin
gerçekleştiği bir süreçten geçmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin baş
döndürücü hızla geliştiği bu süreçte hızla öğrenen ve gelişim gösteren nesil
Z kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Bu grubun en belirgin özellikleri
arasında teknolojiyle ve internetle büyümeleri olarak gösterilebilinir.
Bilimin yazılıma, teknolojiye ve endüstriyel çıktıya dönüştüğü ve
yansıdığı bu dönemde eğitim süreçlerinin, bireylerin ve toplumun bundan
etkilenmemesi mümkün değildir. Bu süreçte sadece temel bilimler değil,
aynı zamanda sosyal ve özellikle de eğitim bilimleri gibi temel disiplinler
ile alt disiplinlerin paradigmalarının sabit kalması imkânsızdır.
Paradigmanın, bilgi eksenli ve bilgi orijinli bir yapı olduğu kabul edilirse,
gelenekselden çağdaşlığa evirilen çıktı süreci, teknoloji temelli bilginin
artan fonksiyonu haline gelmiştir. Artan fonksiyon, temel matematik
yöntemlerde, söz konusu girdi-çıktı sürecini doğru orantılı olarak ifade
eden, daha projeksiyonel bir deyişle, girdi miktarının niceliksel değeri
arttıkça çıktı miktarının katma değerli olarak artmasını açıklayan bir
kavramdır. Eski ABD başkanı Nixon ve Sovyet lider Gorbaçov’un
danışmanlığını yapmış olan ünlü Amerikalı yazar Alvin Toffler, 1996
yılında üçüncü baskısı çıkan kitabında bu süreci, kitabın adıyla da
özdeşleşen “üçüncü dalga” ifadeleriyle tasvir etmiştir (Toffler, 1996).
Şüphesiz bu durum, her alanda süregelen değişimin bir “yapısal” değişim
olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.
Bilgi toplumu sürecinde, eğitim sistemlerinin teknolojik altyapıya
kavuşturulması, elde edilen verilerin sayısal olarak doğru bir şekilde
depolanmasının, doğru yer ve zamanda kullanılmasının önünü açmaktadır.
Günümüzde, mal ve hizmet üretiminde hızla yerini alan teknolojik
sistemler, katma değeri yüksek çıktılar elde edilmesini sağlamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde endüstri 4.0 temelli teknolojik ürünler henüz
yerini bulurken, gelişmiş ülkelerde endüstri 5.0 tabanlı yapay zekâ
ürünleri, insanların hayatına girmeye başlamıştır.


Bu çalışmanın bir bölümü 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyum'unda sözel
bildiri olarak sunulmuştur.
 Dr. Öğretim Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, rorhan@kku.edu.tr.
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
keziban.kocer1995@gmail.com.
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Bu gelişim sürecinden en çok etkilenen disiplinlerden biri de şüphesiz
eğitim bilimleridir. Pek çok alt disiplini bünyesinde barındıran eğitim
bilimleri ile ilgili literatür incelendiğinde, teknoloji kullanımı ile çok
sayıda bilimsel çalışmanın gerçekleştiği görülmektedir. Bu çalışmalarda
genel anlamda teknolojik temelli araç ve gereçlerin kullanımının bireylerin
öğrenme çeşitliliği üzerindeki katkıları ve edinilen bilgi üzerinde
oluşturduğu farkındalık konu edilmiştir.
Teknolojik gelişmeler, ders işleme yöntemlerini de doğal olarak
etkilemiş ve yeni projelerin tasarlanıp uygulanmasına yol açmıştır. Sınıf
ortamında kullanılan büyük ekranlı televizyonlar, bilgisayar, internet,
projeksiyon cihazları, dağıtılan tabletler gibi unsurlar bunlara örnek olarak
gösterilebilinir. Tabi burada sayılan ve sayılmayan tüm unsurların öğrenme
ve nihayetinde bireylerin eğitimi üzerinde olumlu katkılarının bulunduğu
düşüncesinin tartışmalı olduğudur. Özellikle uygulamalı alanlarda
geleneksel öğretim yöntemlerinden vazgeçilmemeli, ancak teknolojiden de
yararlanılmalıdır.
Beden eğitimi ve spor dersleri, konuları ve içerikleri gereği, teorik
dersten çok, ağırlıklı olarak uygulamalı yöntemlerle yürütülmektedir.
Derslerin bu şekilde uygulanması sonucunda, beden eğitimi ve spor
öğretiminde, teknoloji kullanımının gündeme gelmesini ve tercih
edilmesini geciktirmiştir. Özellikle gelecek nesillerin yetiştirilmesinde
büyük öneme sahip beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans derslerinde
güncel teknolojiden daha fazla yararlanılması gerekmektedir. Spor
alanında her ne kadar müsabakalarda, istatistiksel verilerin çıkarılmasında,
ölçme ve değerlendirme gibi pek çok alanda uzun süreden beri teknolojik
yazılım ve cihazlar kullanılmış olsa da, bu durum derslerin yürütülmesinde
pek gerçekleşmemiştir.
Çalışmanın soyut anlamda amacı, beden eğitimi ve spor derslerinde
teknolojik araçların kullanılmasında oldukça geç kalındığına dikkat
çekmek ve bilgi iletişim tabanlı öğrenme modellerinin geliştirilmesi
sayesinde, ne tür açıkların kapanacağını ve verimliliğe ne şekilde katkı
sağlayacağını ortaya koymaktır. Somut anlamda ise, numerik (sayısal)
ölçümler ve istatistiki bilgiler sayesinde elde edilen verilerin kayıt altına
alınması, çeşitli matematiksel analizlere tabi tutulması ve elde edilen
bilgilerin derslerde uygulanmasının, öğrenci başarısı ve öğretmen işdoyumu sürecine yapacağı potansiyel katkılar ortaya konularak, beden
eğitimi ve spor derslerinden en yüksek düzeyde verim elde edilebileceğini
açıklamaya çalışmaktır. Temel olarak, beden eğitimi ve spor derslerinde,
öğretmenlerin yetersiz kaldığı görsel ve teknolojik okuryazarlığın yanı sıra
bilgi iletişim teknolojisinde son yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak,
farklı bir eğitim modeli önerilmektedir.
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1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ile Bilişim Teknolojilerinin
İlişkisi
Teknopedagojik bilgi, belirli teknolojiler ve belirli şekillerde
kullanıldığında öğretme ve öğrenmenin nasıl değişebileceğini anlamaktır.
Bu konu disiplinler ve gelişimsel olarak uygun pedagojik tasarım ve
stratejilerle ilgili olduğu için çeşitli teknolojik araçların pedagojik
ilişkilerini ve kısıtlamalarını içerir. Teknopedagojik bilgiyi inşa etmek için,
teknolojilerin kısıtlamaları ve kolaylıkları ile işlevlerini yerine getirdikleri
disiplinler arası ilişkilerin daha iyi anlaşılması gerekir (Coehler, 2007).
Toplum ve sağlık bilimleri literatüründe fiziksel aktivitenin, bilişsel ve
psikomotor gelişim üzerindeki etkilerine ilişkin çok sayıda çalışma
mevcuttur. Bu çalışmaların ortak sonucu, pozitif çıktı olmuştur. Beden
eğitimi ve spor öğretimi ya da fiziksel aktivite “B”, psikomotor gelişim ise
“P” olarak simgelendiğinde;
ƒ(B) → P
yönündeki incelemelerde “B” her zaman bağımsız değişken, “P” ise
bağımlı değişken olarak çalışılmıştır. Ancak, ihmal edilen ilişki ƒ(P) → B
yönündeki korelasyondur. Nitekim ülkemizde; bilgi, bilişim sistemleri,
teknolojik gelişmelerin beden eğitimi ve spor öğretiminde veya daha somut
bir yaklaşımla, beden eğitimi öğretmeni yetiştirme programlarında ne
kadar etkin kullanıldığı, tartışma konusudur. Burada, bilişim sistemleri ve
teknolojik gelişmeler, psikomotor gelişimin veya beyin gücünün yan
çıktıları olarak değerlendirilmektedir.
Gümüşdağ (2017), bilgi iletişim teknolojilerinin spor öğreniminde ne
şekilde yer aldığına ilişkin oluşturduğu diyagramda ifade edilen; internet,
televizyon, ofis yazılımları, bilgisayar, video kamera, projeksiyon cihazı,
tepegöz, eğitsel CD’ler gibi unsurlar, çağın gereksinimini karşılamakta
yetersiz kalmaktadır. Ancak, küresel ölçekte öğrenmenin, spor insanı ve
öğretmeni yetiştirmenin ne derece önemli ve ihmal edilemez bir gerçek
olduğu göz önüne alındığında, 21.yüzyıl eğitim sistemine daha yenilikçi
faktörlerin dâhil edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Yakın zamana kadar bilgi ve bilgi iletişim teknolojilerinin beden
eğitimi derslerinde kullanma durumunun incelendiği analitik bir
çalışmada, öğrencilerin önemli bir kısmının bu elemanlardan yeterince
istifade edemediği ortaya çıkmıştır (Atalı ve arkadaşları, 2003). Bu durum,
beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme programlarında daha fazla bilgi
teknolojileri kullanımının öğrenilmesine yönelik ders ve uygulamaların
yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Sadece birinci ve ikinci sınıf
müfredatında “temel bilgisayar eğitimi” ve benzeri derslerin okutuluyor
olması, öğrencileri çağın gerisine itmektedir. Sürekli öğrenmeye yönelik
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olarak, hemen her dönem aşamalı olarak bilgi teknolojilerinin kullanımına
ilişkin eğitimlerin verilmesi vazgeçilmez hale gelmiştir.
Özen ve arkadaşları (2016)’nın, üzerinde çalıştıkları nicel araştırmada
beden eğitimi öğretmenlerinin yeterli derecede bilgi iletişim
teknolojilerine ulaşabildiği tespiti yapılmış olsa da, öğrencilere
yansıtılamamış bir öğrenme modelinin ve sürecinin, çağdaş eğitime katkı
yapmayacağı açıktır.
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik
yapılan numerik tutum ölçeği çalışmalarının sonuçları genellikle olumlu
çıktığını tespit eden bazı analitik araştırmalar (Işıkgöz, 2015; Gümüşdağ
ve arkadaşları, 2013) bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, öğretmenlerin bilgi
iletişim teknolojilerine karşı tutumları her ne kadar olumlu bulunmuş olsa
da, teknopedagojik okuryazarlığı açısından daha çok eksikliklerimizin
olduğu aşikârdır. Nitekim Tearle ve Golder (2008), İngiltere’deki Exeter
Üniversitesi’nde beden eğitimi ve spor öğretiminde bilgi iletişim
teknolojileri okuryazarlığının eksik olduğu tespitini yaparak aslında,
meselenin can alıcı noktasını belirtmişler.
Görsel objeler üzerine eğitim metodunu, istatistiksel verilerle açıklayan
ve savunan bir çalışmada, öğrenmenin görsellikle pekiştirilebileceğine
ilişkin hipotezler öne sürülmüş; görsele hitap eden eğitim şeklinin aynı
zamanda öğrenciler açısından farkındalık yarattığı tespiti yapılmıştır
(Chance ve arkadaşları, 2007).
Pedagojik metafor ve pedagojik gerçeklik üzerinden kıyaslama
yaparak, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının, öğretmen ve
öğrencilerin yararına, faydasına ve sağladığı kolaylıklara değinen
Woollard (2005), pedagojik metaforlar üzerinden yürütülen
teknopedagojik yaklaşım ve uygulamaların, pedagojik gerçekliğe
dönüşerek, öğrencilerin hata yapma oranını daha düşük kıldığına dikkat
çekmektedir.
Loi ve Dillon (2006), eğitim bilimleri literatüründe ifade ettikleri
uyarıcı etkenler hipotezi kapsamında, bilgi iletişim teknolojilerinden
faydalanmanın öğrenciler üzerinde uyarıcı etkileri olduğunu, konuya
ilişkin Green ve arkadaşları (2005)’nın “öğrencilerin sisteme
uyarlanmasından ziyade, sistemin öğrencilere uyarlanması gerektiği”
kanaatini paylaşmışlar.
Roschelle ve arkadaşları (2005), bilgi iletişim teknolojileri bağlamında
somut olarak kablosuz internet bağlantısı ve mobil teknolojileri
inceledikleri çalışmalarında, eğitim modelinin fiziki sınıf ortamının, kâğıt,
kalem ve diğer materyallerin önemini yitirerek, öğrenme sürecini kolay ve
kalıcı hale getirdiğini belirtmişler.
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Dortmund Üniversitesi’nden araştırmacı Rolf Kretzchmann (2015)’ın
57 beden eğitimi öğretmeni üzerinde yaptığı analitik çalışmadan elde ettiği
aşağıdaki diyagramda, beden eğitimi öğretmenlerinin görsel metotlarla
işledikleri derslerde teknoloji kullanım oranının, bir Avrupa Birliği
ülkesinde bile ne kadar yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır:

Şekil 1: Beden Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Medya Kullanımı
(Kretzchmann, 2015) .
Webb ve Cox (2004) ise, Shulman Teorisi çerçevesinde oluşturdukları
diyagramda, bilgiye dayalı öğretim yöntemi sürecini şematize ederken,
aslında söz konusu sürecin oldukça karmaşık olduğunu, bilgiden ve bilgi
iletişim teknolojilerinden faydalanan öğretmenlerin ise bu karmaşıklığın
azizliğine uğrayarak, teknoloji temelli eğitim öğretim modelini
kullanmaktan uzak kaldıklarını belirtmişler. Juniu (2011) ise, bu tespiti bir
adım daha ileri götürerek, öğretmenlerin her konuda öğrencilere model
olduğu gibi, bilgi iletişim teknolojileri kullanımı ve öğretilmesi noktasında
da model teşkil etmeleri gerektiğinin altını çizmiştir.
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Öğretmenlerin
bilgisi, inançları ve
değerleri

Öğrencilerin bilgisi,
inançları ve değerleri

Öğretmenlerin
pedagojik akıl
yürütmesi

Öğrencilerin bilgisi,
inançları ve değerleri

Öğretmenlerin
davranışları

Çıktılar

Öğrencilerin
davranışları

ANAHTAR
-Süreçler

Öğrenme
faaliyetleri

-Veri depoları
-Veri akışı
Öğrencilerin bilgi,
kavrayış ve yetenekleri

Şekil 2: Bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan pedagojik
uygulama döngüsü (Webb ve Cox, 2004).
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Sadece 1990’ların teknolojik cihaz ve aletlerini kullanarak, eğitim
sürecinin verimliliğini artırmanın, pek çok eksikliklere yol açtığını,
yukarıdaki diyagramın sol alt köşesindeki anahtar modül ile anlamak
mümkündür. Nitekim Webb ve Cox (2004), ilköğretim sürecinden itibaren
her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek, veri akışını sağlayan
hafıza kartları ile, bunların bir adım daha ötesinde olan simulasyona dayalı
uygulamalı eğitimin gerekliliğine vurgu yapmışlar. Tabi bu tespit, 2004
yılının teknoloji dünyasına aittir. Bilgi iletişim teknolojilerinde periyodik
olmayan, bir başka ifadeyle parasal veya yüksek artış hızıyla ortaya çıkan
gelişmeler sayesinde bugün, pek çok klasik ders araç gereçlerinin terk
edilmesi ve takiben dijital, sanal veya elektronik ortamda teorik ve
uygulama derslerinin işlenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Buradaki asıl
sorun, bu gelişmelerden yeterince istifade edilememesidir.
Akpınar (2003), öğretmen adaylarının bilgi iletişim teknolojilerini
kullanmada yükseköğretimin etkilerini ortaya koyduğu çalışmasında,
hizmet içi eğitimlere sıkça vurgu yaparak ve konuyla ilgili kapsamlı
literatür taraması özetlerini çıkartarak, öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının devamlı olarak kendilerini yenileyebilmeleri ve teknoloji
kullanımına adapte olabilmeleri için kısa fakat sık aralıklarla bilgi iletişim
teknolojilerine ait unsurlar üzerine mesleki eğitim görmeleri gerektiğinin
altını çizmiştir.
Shulman Teorisi’ne göre ise öğretim yöntemlerinde yedi temel bilgi
kategori bulunmaktadır (Brant, 2006). Bunlar:
-

Alan bilgisi
Genel pedagojik bilgi
Müfredat bilgisi
Pedagojik alan bilgisi
Öğrenciler ve öğrenci karakteristiği bilgisi
Egitim içerik bilgisi
Eğitimi sonlandırma bilgisi

Soyut anlamda, ülkelerin ve toplumun gelişmişlik ve kalkınmışlık
düzeyi, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da kalitenin
belirleyicisi durumundadır. Burada, ülkelerin ekonomik anlamda
gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyinden kast edilen, ekonomik büyüklük
değildir. Belirleyici olan faktör, kişi başına düşen gelirdir. Nitekim bu
duruma en önemli iki örnek olarak ABD ve Çin gösterilebilir. Dünya’nın
birinci büyük ekonomisi ABD, ikinci büyüğü ise Çin’dir. Ancak, Çin’de
kişi başına düşen gelir 8000-9000 USD aralığındadır. Bu durum, pek çok
OECD ülkesindeki kişi başına gelir düzeyinin altında kalmaktadır. ABD
ile Çin’deki eğitim modelleri incelendiğinde teknopedagojik açıdan hem
ABD'nin, hem de birçok Avrupa ülkesinin Çin’in önünde olduğu
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görülmektedir. Loveless (2011), teknopedagojinin gelişimi ve
uygulanmasının ekonomik değişkenlere bağımlı olan değişkenler
olduğuna dikkat çekmektedir.
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Uygulama Dersleri İçin
Teknopedagojik ve Teknopratik Çözüm Önerileri
Ülkemizde, sadece beden eğitimi ve spor derslerinin teorik ve pratik
işleyişinde değil, diğer derslerin yürütülmesinde de çağın gereksinimlerine
uygun elektronik ve dijital cihazlardan ve yazılımlardan yeterince istifade
edilmediği bilinmektedir. Kaldı ki beden eğitimi ve spor derslerinin
yürütülmesinde yalnızca teknolojik yetersizlikler bulunmamaktadır.
Okullarda genel anlamda spor salonunun olmaması ve sportif malzeme
eksiklikleri de derslerin istenen düzeyde yürütülmesinde büyük bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Beden eğitimi ve spor derslerinde daha çok
uygulama merkezli ders işlenmesi ve bazı derslerin maç, müsabaka,
yarışma, oyun vb. etkinliklerle geçmesi, teknolojik cihazların bu derslerle
ilişkilendirilmesini geciktirmiş veya arka plana itmiştir. Oysaki bilgi
iletişim teknolojileri ile donatılmış bir beden eğitimi dersinde hem
öğrenciler, hem de öğretmenler daha fazla doyum yaşayabilir, öğrencilerin
eğitim süreçlerine daha fazla katkı sağlanabilinir. Bu doyumu ve teşviki
bilimsel yöntemle elde eden Thomas ve Stratton (2006)’a göre, beden
eğitimi derslerinde bilgi iletişim yöntemlerinin kullanılması, öğrencileri
derslere daha çok teşvik etmektedir. Bir başka çalışmada, beden eğitimi ve
spor derslerinin uygulanabileceği teknolojik alet ve imkânlar detaylı olarak
incelenmiş ve bu imkânların, ders işleyişini kolaylaştırdığı sonucuna
ulaşılmıştır (Barcelona ve Rockey, 2010).
Beden eğitimi ve spor derslerinin işleyişindeki en önemli sorunlardan
birisi de, öğrencilerin derse olan dikkat ve adaptasyonlarının yeterince
sağlanamamasıdır. Özellikle uygulamalı fiziksel aktivite derslerinde, hangi
hareketin doğru, uyumlu, senkronize bir şekilde yapılması gerektiği,
tekniği, araç-gereç yetersizliği, kalabalık sınıflarda zamanlama ve süre gibi
spesifik niteliklerinin yanı sıra, aktivitelerin doğru bir şekilde
uygulamasını gösterecek nesnel bir kaynak bulunmaması, adaptasyon
sorununa ve motivasyon eksikliklerine sebepler olarak gösterilebilinir.
Sadece beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin fiziksel aktivite
gösterimlerinde model olması, eksik bir yaklaşım olarak kalmaktadır.
Çünkü her öğretmen farklı yaklaşım ve hareketler sergileyebilmektedir.
Peki, bu objektivite sorunu, teknopedagojik bir yaklaşımla teknopratiğe
nasıl evirilebilir? Aşağıda bu konuya örnek teşkil edebilecek sadece bir
model sunulmuştur. Bu modeller elbette çoğaltılabilinir.
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Hologram Fanlı Cihazlarla Gösterim
Dünya teknoloji devlerinin yavaş yavaş endüstri 4.0 ve endüstri 5.0
aşamalarına geçmeye başlamasıyla birlikte kullanılan, hatta kullanımı
yaygınlaştığı için maliyetleri de düşen hologram vitrin cihazları veya
hologram led fan cihazlarının hayatımıza girmeye başlaması, kamusal
alanda eğitim, sağlık, güvenlik gibi devlet tabanlı hizmetlerin
sunulmasında da verimliliği dikey yönde artıracağı, şüphe götürmez bir
gerçektir. Söz konusu cihazlar, karşılıklı iki koldan oluşan fan aygıtı ve bu
aygıtın bağlı olduğu bir beyinden ibarettir.

Şekil 3: Küçük boyutlu bir hologram led fan cihazı
(https://www.youtube.com/ (Erişim: 31.03.2019))
Cihazın gövdesinde microSDcard port bulunmaktadır. Hafıza kartına
yüklenecek video ve resimler üç boyutlu (3D) olarak ortaya çıktığında
gerçeği aratmamaktadır. Şekil 3’teki görsellerde, cihazın küçük boyutlu
olanları gösterilmiştir. Tercihe göre boyutlar büyütülebilmektedir. Weir ve
Connor (2009), özellikle videolu görsellerle uygulanan beden eğitimi ve
spor dersleri üzerine yaptıkları analitik bir araştırmada, video görselinde
sunulan eğitimin, beden eğitimi ve spor öğretiminde oldukça kullanışlı
olduğu ve derslerin ayrılmaz bir parçası olarak işlevini devam ettirmesi
gerektiği sonucuna ulaşmışlar.
Hologram led fan cihazı ile, beden eğitimi ve spor derslerinde
gösterilmek istenen fiziksel aktiviteler, müsabakalarda uygulanabilecek
teknik ve taktik hareketlerin öğrencilere izletilmesi, adeta bir simülasyon
etkisi yaratarak, fiziksel aktiviteleri doğru bir şekilde ve uygulamalı olarak
öğrenmelerinin önünü açacaktır. Söz gelimi, herhangi bir spor dalında
dünya çapında profesyonelleşmiş bir sporcunun görüntüleri eşliğinde
verilen fiziksel aktivite hareketleri, öğrenci ve öğretmenin ders doyumunu
sağlayacak ve muhataplarının beden eğitimi ve spor derslerine ilgisini,
motivasyonunu ve hazır bulunuşluğunu artıracaktır. Kaldı ki; bu cihazların
günümüzde çok fazla bir maliyeti bulunmamktadır.
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Sonuç
Bu çalışmada, 21. yüzyıl dünyasının her alanda olduğu gibi eğitimöğretim alanında da bilgi ve veri dönüşümünü sağlayıp sağlayamadığı
üzerine bir projeksiyon tutularak; somut anlamda beden eğitimi ve spor
öğretiminde teknolojik ve pedagojik (teknopedagojik) gelişmelerden
istifade edilip edilmediğini tartışmak amaçlanmıştır.
Küresel perspektife bakıldığında, baş döndürücü hızla gelişen
teknolojinin ilk olarak kapitalist üretim sistemleri üzerinde kullanılıyor
olması, dünya toplumlarının realizm, pragmatizm, parasallık gibi çıkmaz
yaklaşımlardan kurtulamadığının göstergesidir. Oysa teknolojik
gelişmelerin ilk olarak kamusal alanlarda sunulan eğitim, sağlık, güvenlik,
ulaşım gibi erdemli mal ve hizmetlerin sağlanmasında kullanılması, ikincil
planda üretim sistemlerine uygulanması, toplumların refah ve kalkınmışlık
düzeyine etki eden en önemli faktör olacaktır.
Burada, teknolojiden kastedilen somut kavramlar; endüstriyel
otomasyon, yapay zekâ, dijital gereçler ve en önemlisi de bilgisayardır.
Bütün bu kavramların temeli ise, yazılımdır. Bugün, yazılım devriminin
geldiği son nokta 3D iletişim ve yapay zekâ çıktıları olmaktadır. Makaleye
konu olan sorunlardan birisi de, beden eğitimi ve spor derslerinde
(ortaöğretim, lisans ve lisansüstü) 3D yazılımlı cihazların pek
kullanılmaması gerçeğidir. Günümüzde maliyetleri çok yüksek olmayan
bu cihaz ve yazılımların, geleneksek eğitim yöntemleri ile birlikte eğitim
kurumlarında kullanılması, eğitimin kalitesinin yanında, Z kuşağı olarak
adlandırılan neslin motivasyonunu artıracağı düşünülmektedir.
Spor, sadece fiziksel aktivitenin geliştirildiği, performansın artırıldığı
veya müsabakalara hazırlık yapıldığı bir disiplin değildir. Çocukların
psikomotor gelişimleri, sağlık, fizyoterapi, boş zamanın değerlendirme,
sosyalleşme, eğlence gibi bir çok unsuru içersinde barındıran büyük bir
alandır. Bu bakımdan beden eğitimi ve spor alanı için geliştirilecek yazılım
ve cihazlarda multidisipliner yaklaşımların ve çalışmaların yürütülmesi
büyük önem arz etmektedir. Burada geliştirilecek bir ürünün veya
yazılımın ev hanımlarına, spor kulüplerine gidemeyen bireylere,
fizyoterapi tedavisi gören hastalara vb. yönelik olması gerektiği de göz
önünde tutulması gerekir.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN
NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Neslihan ARIKAN-Bijen FİLİZ
Giriş
Narsisizm kavramı dilbilimi açısından ele alındığında, Yunanca’da
kuntluk veya duyarsızlık anlamına gelen “narke” sözcüğüne dayandığı
görülmektedir (Yeşiller, 2010). Narsisizm kelimesi ilk kez 1898 yılında
psikanalitik kuramcı Ellis tarafından psikolojik bir kavramı açıklamak
amacıyla kullanılmış ve Ellis narsisizmi özellikle kadınlarda görülen ve
cinsel dürtüleri bireyin kendisine hayranlıkla yöneltmesini içeren duygular
olarak açıklamıştır (Rozenblatt, 2002). Mitolojide, narsisizm kavramını
açıklayan birçok mitolojik hikâye bulunmaktadır. Bu hikâyelerin
bütününde narsisizm kavramı; kendini aşırı derecede beğenmişlik,
benmerkezcilik, diğer insanlara karşı duyarsızlık ve psikolojik yoksunluk
olarak tanımlanmaktadır (Orhan, 2014). Narsisizmin literatürde birçok
tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları;
Narsisizm; çok önemli, üstün ve eşi bulunmaz birisi olduğuna ilişkin
yaygın bir duygu, beğenilme gereksinimi ve empati yapamama ile belirli
bir kişilik bozukluğudur (Ozan vd., 2008). Narsisizm en hafif tanımı ile
kendini beğenmek ve bencillikten, en keskin tanımında dünyanın yalnızca
benciliğin bir aynası olarak görüldüğü bir zihin durumu olan narsizmin
temel özelliği davranışlarda gözlenen ya da hayal edilen beğenilme ihtiyacı
ve empati yapamamadır (Kırpınar, 2009). Narsisizm; büyüklenmecilik,
empati noksanlığı, hak kazandığı duygusu, eleştirilere hassasiyet, onay ve
hayranlık arayışı gibi özellikleri olan bir kişilik bozukluğudur (Masterson,
2006).
Narsistik kişilik bir endişe durumunda yaşayan, çevresine uyum
sağlayamayan, sadece ön yargılara ve kendini geri çekmeye sahip
şizofrenik bir ruh halidir. Narsis kişi pasif olarak yaşar, gerçekliğe uyum
sağlayamaz. Sartre da olduğu gibi tek gerçeklik cehennemdir. Kaçacak yer
yoktur, çünkü kaçılacak bir şey kalmamıştır. Kendi benliğine kaçış da
imkânsızdır. Çünkü narsist kişinin kendini yönetme yetisi kaybolmuştur.
Narsist kişiler ben merkezli olmasına rağmen, kendi ihtiyaçlarını
karşılayamayacak kadar çevreden soyutlanmışlardır (Narr, 1980). Narsist
kişiler başkalarının duygularına, düşüncelerine ve gereksinimlerine karşı
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empati gösteremediklerinden, ilişkilerinde bencil ve ben merkezcil olarak
tanınmaktadırlar (Öztürk, 2002).
Narsistik kişilikler, akademik ve politika alanlardaki liderler veyahut
ünlü sanatçılar olarak karşımıza çıkabilir. Fakat dikkatli bir gözlemle,
üretken ve yaratıcı bir görüntü sergileyen bu kişilerin ürünlerinin, temelde
özensiz, yapay ve derinlikten yoksun olduğu ortaya çıkar (Timuroğlu ve
İşcan, 2008).
1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır,
2. Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz aşk üzerine kafa
yorar,
3. Kendilerinin özel-biricik biri birey olduğuna ve sadece özel ya da
toplumsal durumu üstün
kişilerce (ya da kurumlar)
anlaşılabileceğine, sadece onlarla ilişki kurması gerektiğine inanır,
4. Çok beğenilmek ister,
5. Hak kazandığı duygusu vardır,
6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanırlar,
7. Empati yapamazlar bu nedenle başkalarının duygularını ve
ihtiyaçlarını fark etme isteksizlikleri vardır,
8. Kıskanma ve kıskançlık duygularını yaşarlar. Çoğu zaman
başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır,
9. Toplumda içinde kibirli, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar
sergiler.
Bu özelliklere sahip bireylerin bu özellikleri eğitim sürecinde ve eğitim
ortamında pekiştirilmemelidir. Aksi durumda eğitim bireyin olumsuz
kişilik özelliklerine istenen yapıya çevirmeyi başaramaz. Zaten eğitim
üzerinde çok hassasça durulması gereken bir konudur. Davranışların iyiye
ve güzele dönüştürülmesi eğitim sayesinde gerçekleşebilir (Çellek, 2004).
Narsistik Kişilik Özellikleri (Kırpınar, 2009).
Teşhircilik/Kendini
Beğenme
Liderlik/Otorite
Üstünlük/Kibir
Onaylanma ve Kabul
Görme
Sömürücülük/Eşşizlik

Tümgüçlülük

Narsistik kişiliğin bu boyutu bireyin kendisinin özel
olduğunu düşünmesini ve çevresindekiler tarafından
beğenilme isteğini ifade etmektedir.
Bireyin çevresindeki insanları etkileyecek olağanüstü
özelliği olduğuna inanmasıdır
Bireyin çevresindekilerden daha yetenekli ve başarılı
olduğuna inanmasını ifade etmektedir.
Benlik saygıları dışarıdan gelecek ilgi, beğeni ve onayla
beslendiğinden dolayı sürekli övgü beklerler
Narsistik kişiliğin bu boyutu bireylerin çevresindeki
insanları kendi çıkarları için kullandığını, istediklerini elde
edene kadar tatmin olmadığını göstermektedir.
Kendilerini “çok özel”, olağandışı hakları ve ayrıcalıkları
olan; diğerlerini ise, her konuda kendilerinden aşağı
olduğunu kabul eden bir değer yargıları vardır
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Bu araştırmanın temel amacı; yukarıda değinilen kuramsal
tanımlamalardan yola çıkarak, başarı ya da başarısızlıklarını bir takım
nedenlere bağlayan üniversite öğrencilerinin narsistik düzeylerini
ölçmektir. Bu doğrultuda spor ve sanat alanlarında okuyan üniversite
öğrencilerinin cinsiyet, yaş, aktif spor yapma, bölüm, mezun olduğu lise,
anne ve baba eğitim düzeyi, anne ve baba meslek değişkenlerine göre
farklılaşma durumlarını inceleyerek öğrencilerin narsistik kişilik
düzeylerini karşılaştırmaktır.
Yöntem
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu tarama
modelinde, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
varlığı ve derecesi belirlenmektedir (Karasar, 2005).
Çalışma Grubu
Çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Ankara Üniversitesi
(n:140) ve Gazi Üniversitesi (n:160) Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel
Sanatlar Bölümü’nde öğrenim gören toplam 300 üniversite öğrencisinden
oluşmaktadır. Tablo 1’de üniversite öğrencilerinin demografik bilgileri yer
almaktadır.
Tablo 1. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin demografik bilgileri
&l”o
te
lo
”u

N
Kadın:
45

%
29
.1
70
.9

Erkek:1
10
Spor
Biliml
eri
Fakül
tesi
vvR]]u
N

Aktif spor
yapma

z

Cinsiyet

N
18-20:
38
21-23:
81
24-26:
25
27-30: 9
30-üstü:
2

%
24
.6
52
.2
16
.1
5.
8
1.
3

N
Evet:
112
Hayır:
43

Anne meslek
%

N

%
72
.2
27
.8

Baba
R]]u
N
%

%
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o”u
N
Beden
eğit: 58
Antren
örlük:
40
Yönetic
ilik: 12
Rekreas
yon: 45

Lise
%
37
.4
25
.8
7.
7
29
.1

Baba meslek
N

%

N
Anad
olu:
64
Fen:
2
Mesl
ek:
22
Spor:
25
Diğer
: 42

%
41
.2
1.
3
14
.2
16
.2
27
.2

İlkokul:
61
Ortaok
ul: 34
Lise:
41
Lisans:
2
Y.lisans
: 17

39
.4
21
.9
26
.5
1.
3
10
.9

Cinsiyet
N
Kadın:
125
Erkek:2
0

%
86
.2
13
.8

Güze
l
Sana
tlar
Bölü
mü
vvR]]u
N
İlkokul:
65
Ortaok
ul:18
Lise:
50
Lisans:
10
Y.lisans
:2

Memur:
24
İşçi: 22
Esnaf: 9
Emekli:
11
Çalışmıy
or:71
Diğer:
18

15
.4
14
.1
5.
8
7.
1
45
.9
11
.7

z
N
18-20:
54
21-23:
79
24-26:
12

%
37
.2
54
.5
8.
3

Anne meslek
%
44
.9
12
.5
34
.4
6.
9
1.
3

N
Memur:
29
İşçi: 18
Emekli:
14
Çalışmıy
or:77
Diğer: 7

%
6,
9
12
.4
9.
6
53
.1
4.
8

İlkoku
l: 32
Ortao
kul:
29
Lise:
62
Lisans
:4
Y.lisa
ns: 28

20
.6
18
.8
40
2.
5
18
.1

Memur
: 31
İşçi: 39
Esnaf:
28
Emekli:
42
Çalışmı
yor: 4
Diğer:
11

Aktif spor
yapma
N
%
Evet:
25
37
.6
Hayır: 74
108
.4

o”u

Baba
R]]u
N
%
İlkoku 20
l: 29
18
Ortao .6
kul:
19
27
.3
Lise:
17
28
.2
Lisans 24
: 25
.9
Y.lisa
ns: 36

N
Resim:
65
Müzik:
80

20
25
.1
18
.1
27
.1
2.
6
7.
1
Lise
%
44
.8
55
.2

N
Anad
olu:
68
Fen:
3
Mesl
ek: 4
Sanat
: 55
Diğer
: 15

%
46
.9
2.
1
2.
9
37
.8
10
.3

Baba meslek
N
Memur
: 42
İşçi: 29
Esnaf:
22
Emekli:
39
Çalışmı
yor: 3
Diğer:
10

%
28
.9
20
15
.2
26
.9
2.
1
6.
9

Tablo 1 incelendiğinde; Spor Bilimleri Fakültesinde toplam 155, Güzel
Sanatlar Bölümünde ise toplam 145 öğrenci olduğu görülmektedir. Spor
Bilimleri Fakültesinde 18-20 yaş aralığı 38 (% 24.6), 21-23 yaş aralığı 81
(% 52.2), 24-26 yaş aralığı 25 (% 16.1), 27-30 yaş aralığı 9 (% 5.8), 30üstü yaş aralığı 2 (% 1.3) öğrenci; aktif spor yapan 112 (% 72.2), aktif spor
yapmayan 43 (% 27.8) öğrenci; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
bölümünde 58 (% 37.4), Antrenörlük bölümünde 40 (% 25.8), Yöneticilik
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bölümünde 12 (% 7.7), Rekreasyon bölümünde 45 (% 29.1) öğrencinin
olduğu görülmektedir.
Güzel Sanatlar Bölümünde ise 18-20 yaş aralığı 54 (% 37.2), 21-23 yaş
aralığı 79 (% 54.5), 24-26 yaş aralığı 12 (% 8.3) öğrenci; aktif spor yapan
37 (% 25.6), aktif spor yapmayan 108 (% 74.4) öğrenci; Resim bölümünde
65 (% 44.8), Müzik bölümünde 80 (% 55.2) öğrencinin olduğu
görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan Narsistik Kişilik Envanteri, Raskin ve Hall
(1988) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması ise Salim Atay
(2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. Envanter beş alt boyuttan
oluşmaktadır: Üstünlük, otorite, hak idda etme, kendine yeterlik,
teşhircilik. Alt boyutların toplam varyansı açıklama oranı % 59,7’dir.
Ölçekte yer alan her bir alt boyut için iki önerme sunulmuş ve
katılımcılardan, kendilerine uyan önermeyi işaretlemeleri istenmiştir.
Envanterin Cronbach Alphagüvenirlik katsayısı değeri 0,57 bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Çalışmada, veri analizinde; Narsistik Kişilik puanlarına ilişkin
tanımlayıcı istatistik; ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların
karşılaştırılması için Varyans Analizi, öğrencilerin demografik
özelliklerine ilişkin bulgular için frekans ve yüzde analizi; anlamlı
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için ise Tukey testi
kullanılmıştır. Veri girişinde istatistik programından yararlanılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde örneklem grubuna katılan öğrencilerin narsist kişilik
puanlarının cinsiyet, yaş, aktif spor yapma, bölüm, mezun olduğu lise, anne
ve baba eğitim düzeyi, anne ve baba meslek değişkenleri açısından gruplar
arası farklılıklara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Öğrencilerin “Narsist
Kişilik Envanteri”ne verdikleri cevapların çarpıklık ve basıklık
katsayılarının [-1.5, 1.5] aralığında olduğu tespit edilmiş ve verilerin
normal dağılım gösterdiği gözlenerek analizlere aşağıdaki şekilde devam
edilmiştir. (Tabachnick ve Fidell, 2013).
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Tablo 2. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin narsist kişilik yapısına ilişkin ortalama (X) ve standart sapma
(ss) değerleri
&l”ol
o”u

Alt Boyut

Spor Bilimleri
Fakültesi

Güzel Sanatlar
Bölümü

Otorite
Kendine yeterlik
Üstünlük
Teşhircilik
Hak iddia etme
Toplam
Otorite
Kendine yeterlik
Üstünlük
Teşhircilik
Hak iddia etme
Toplam

N

𝑿

Ss

155
155
155
155
155
155
145
145
145
145
145
145

2.84
4.78
5.16
4.08
3.49
20.35
2.59
5.10
3.82
3.95
3.55
19.01

.50
.84
1.04
.66
.48
1.82
.51
.82
.99
.51
.69
1.61

Tablo 2 incelendiğinde, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin otorite,
üstünlük ve teşhircilik davranışlarının Güzel Sanatlar Bölümündeki
öğrencilere göre daha çok olduğu; Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenim
gören öğrencilerin kendine yeterlik ve hak iddia etme davranışlarının Spor
Bilimleri Fakültesi öğrencilerine göre daha çok olduğu görülmektedir.
Toplamda ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin narsist kişilik
eğilimlerinin daha fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin yaş değişkenine göre narsist kişilik puanları arasındaki
farklılıklar
&l”o
e
lo”
m

Spor
Biliml
eri

Güzel
Sanatl

Alt
boyut

Hak
iddia
etme

z

N

𝑿

18-20

38

21-23

81

3.2
3
3.5
5
3.4
9
3.4
7
3.3
3
3.4
9
3.8
9

24-26

25

27-30

9

30üstü
Topla
m
18-20

2
15
5
54

Varyan
fv
l˙vRf
Gruplar
arası

Gruplar
içi

Toplam
Gruplar
arası
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Karel
er
topla
uf

Ss

3.14

4

58.10

15
0

61.24

15
4

1.56

2

F

p

2.3
1

.05
*

Fark
kayna
Rf

1820*
21-23

ar
Bölü
mü

Teşhirci
lik

21-23

79

24-26

12

Topla
m

14
5

3.9
7
3.5
2
3.9
5

3.1
0
Gruplar
içi
Toplam

44.36
45.9

.04
*

14
2
14
4

2123*
24-26

Tablo 3’te, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaşa göre hak iddia
etme alt boyutunun puan ortalamaları arasında [F(4,150)=2.31, p<.05]
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çoklu karşılaştırma sonuçlarında, hak
iddia etme alt boyutunun ortalama puanlarına göre 18-20 yaş ile 21-23 yaş
arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya konulmuştur. 18-20 yaşları için
puan ortalaması 3.23, 21-23 yaşları için puan ortalaması 3.55’tir.
Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yaş değişkenine göre teşhircilik
alt boyutunun puan ortalamaları [F(2,142)=3.10, p<.05] arasında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. Çoklu karşılaştırma test sonuçlarında,
öğrencilerin yaş durumlarının değerlendirilmesinde teşhircilik alt
boyutunun ortalama puanlarına göre 21-23 yaş ile 24-26 yaşları arasında
anlamlı bir farklılık olduğu ortaya konulmuştur. 21-23 yaşa verilen
cevapların puan ortalaması 3.97, 24-26 yaşa verilen cevapların puan
ortalaması 3.52’dir. Her iki bölüm için de yaş değişkenine göre diğer alt
boyutlarda anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Tablo 4. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin
mezun olduğu lise değişkenine göre narsist kişilik puanları arasındaki
farklılıklar
&l”o
te
lo”
m

Alt
boyut

Üstünl
ük
Güzel
Sanatl
ar
Bölü
mü

Mezu
n lise

N

𝑿

Anad
olu
Fen

68

Sanat

55

3.5
2
4.2
8
3.3
6
3.4
8
3.1
0
3.8
2
3.5
4
3.2
6

3

Meslek 4
Diğer

15

Topla
m
Anad
olu
Fen

14
5
68
3

Varyan
fv
l˙vR
f
Gruplar
arası

Karel
er
topla
uf

Ss

8.83

3

Gruplar
içi

149.6
6

14
1

Toplam

158.4
9

14
4

5.96

3

Gruplar
arası

312

Fark
kayna
Rf

F

p

3.6
6

.01
*

Fen*
Mesle
k

3.8
5

.01
*

Diğer
*

Hak
iddia
etme

Sanat

55

3.4
0
3.2
2
3.1
2
3.5
5

Meslek 4
Diğer

15

Topla
m

14
5

Gruplar
içi

77.80

14
1

Toplam

83.76

14
4

Anad
olu

Tablo 4’te, Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin mezun olduğu lise
değişkenine göre üstünlük alt boyutunun puan ortalamaları arasında
[F(3,141)=3.66, p<.05] anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çoklu
karşılaştırma test sonuçlarında, öğrencilerin mezun olduğu lise
durumlarının değerlendirilmesinde üstünlük alt boyutunun ortalama
puanlarına göre Fen Lisesi ile Meslek Lisesi arasında anlamlı bir farklılık
görülmektedir. Fen Lisesi için verilen cevapların puan ortalaması 4.28,
Meslek Lisesi için verilen cevapların puan ortalaması 3.48’dir.
Güzel Sanatlar Bölümündeki öğrencilerin mezun olduğu lise
değişkenine göre hak iddia etme alt boyutunun puan ortalamaları arasında
[F(3,141)=3.85, p<.05] anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çoklu
karşılaştırma test sonuçlarında, öğrencilerin mezun olduğu lise
durumlarının değerlendirilmesinde hak iddia etme alt boyutunun ortalama
puanlarına göre diğer liseler ile Anadolu Lisesi arasında anlamlı bir
farklılık görülmektedir. Diğer liseler için verilen cevapların puan
ortalaması 3.12, Meslek Lisesi için verilen cevapların puan ortalaması
3.22’dir. Diğer alt boyutlarda mezun olduğu lise değişkenine göre anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin
narsist kişilik puanlarının lise değişkeni açısından anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.
Tablo 5. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin anne
eğitim durumu değişkenine göre narsist kişilik puanları arasındaki
farklılıklar
&l”o
lo”u
Güzel
Sanatlar
Bölümü

Alt boyut

Üstünlük

R]]u
durumu

N

𝑿

İlkokul

65

3.61

Ortaokul

18

4.05

Lise

50

3.45

Lisans

10

4.60

Y.lisans

2

3.62

Toplam

145

3.84
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s˙vfv
l˙vRf

Kareler
}ouf

Ss

F

p

Gruplar
arası

8.52

4

2.64

.43*

Gruplar
içi

152.28

140

Toplam

160.8

144

Fark
l˙vRf

Lisans*
Lise

Tablo 5’te, Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin anne eğitim durumu
değişkenine göre üstünlük alt boyutunun puan ortalamaları arasında
[F(4,140)=2.64, p<.05] anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çoklu
karşılaştırma test sonuçlarında, öğrencilerin anne eğitim durumlarının
değerlendirilmesinde üstünlük alt boyutunun ortalama puanlarına göre lise
ile lisans mezuniyet arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya
konulmuştur. Lise için verilen cevapların puan ortalaması 3.45, lisans için
verilen cevapların puan ortalaması 4.60’tır. Diğer alt boyutlarda anne
eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin narsist kişilik puanlarının
anne eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.
Tablo 6. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin baba
eğitim durumu değişkenine göre narsist kişilik puanları arasındaki
farklılıklar
&l”o
te
lo”
m
Güzel
Sanat
lar
Bölü
mü

Alt
boyut

Teşhirc
ilik

R]]u
duru
mu

N

𝑿

İlkoku
l
Ortao
kul
Lise

29

Lisans

25

4.1
0
3.6
5
3.7
6
3.8
9
3.8
7
3.8
6

Y.lisan
s
Topla
m

27
28

36
14
5

Varyan
fv
l˙vR
f

Karel
er
topla
uf

Ss

F

p

&lfv
kayna
Rf

3.12

4

2.9
4

02
*

İlkoku
l*
Ortao
kul

Grupla
r içi

45.36

14
0

Toplam

48.48

14
4

Grupla
r arası

İlkoku
l*
Lise

Tablo 6’da, Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin baba eğitim durumu
değişkenine göre teşhircilik alt boyutunun puan ortalamaları arasında
[F(4,140)=2.94, p<.05] anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çoklu
karşılaştırma test sonuçlarında, öğrencilerin baba eğitim durumlarının
değerlendirilmesinde teşhircilik alt boyutunun ortalama puanlarına göre
ilkokul ile ortaokul ve ilkokul ve lise mezuniyet arasında anlamlı bir
farklılık olduğu ortaya konulmuştur. İlkokul için puan ortalaması 4.10,
ortaokul için puan ortalaması 3.65, lise için puan ortalaması ise 3.76’dır.
Diğer alt boyutlarda baba eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin
narsist kişilik puanlarının baba eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı
bir farklılık saptanmamıştır.

314

Tablo 7. Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümü nde öğrenim gören
öğrencilerin baba meslek değişkenine göre narsist kişilik puanları
arasındaki farklılıklar
&l”o
te
lo”
m

Güzel
Sanat
lar
Bölü
mü

Alt
boyut

Kendi
ne
yeterl
ik

Meslek

N

𝑿

Memur

42

İşçi

29

4.6
2
4.8
9
4.8
2
5.2
2
5.0
0
5.1
2
5.1
0

Esnaf

22

Emekli

39

Çalışmı
yor
Diğer

3

Toplam

10
14
5

Varyan
fv
l˙vR
f

Karel
er
topla
uf

Ss

Grupla
r arası

11.36

5

Grupla
r içi

116.6
2

13
9

Toplam

127.9
8

14
4

F

p

Fark
kayna
Rf

3.4
2

.00
*

Mem
ur*
Emekl
i

Tablo 7’de, Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin baba meslek
değişkenine göre kendine yeterlik alt boyutunun puan ortalamaları
[F(5,139)=3.42, p<.05] arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya
konulmuştur. Çoklu karşılaştırma test sonuçlarında, öğrencilerin baba
mesleklerinin değerlendirilmesinde kendine yeterlik alt boyutunun
ortalama puanlarına göre memur ile emekli olma durumu arasında anlamlı
bir farklılık görülmektedir. Memur için verilen cevapların puan ortalaması
4.62, emekli için verilen cevapların puan ortalaması 5.22’dir. Ayrıca, Spor
Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin narsist kişilik puanları
arasında baba meslek değişkeni için anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin
cinsiyet, yaş, aktif spor yapma, mezun olduğu lise, bölüm, anne ve baba
eğitim düzeyi, anne ve baba meslek değişkenlerine göre narsist kişilik
puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.
Analizler sonucunda yaş, mezun olduğu lise, anne ve baba eğitim durumu,
baba meslek değişkenlerinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır.
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin otorite, üstünlük ve teşhircilik
davranışlarının Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerine göre daha fazla
olduğu; Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kendine
yeterlik ve hak iddia etme davranışlarının Spor Bilimleri Fakültesi
öğrencilerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, Spor
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Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin narsist kişilik davranışlarına daha yatkın
oldukları ifade edilebilir.
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaş değişkenine göre hak iddia
etme alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu
saptanmıştır. 21-23 yaşın 18-20 yaşındaki öğrencilere göre daha fazla hak
iddia etme davranışı gösterdikleri, yaşın ilerlemesiyle birlikte öğrencilerin
olgunlaşma, eğitimli olma, farkındalık sağlama gibi olgularla haklarını
daha fazla savunabildikleri ve hak ettikleri saygıyı görmek istedikleri
anlaşılmaktadır. Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yaş değişkenine
göre teşhircilik alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. 21-23 yaşın 24-26 yaşındaki öğrencilere oranla daha
fazla teşhircilik davranışı gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu durum öğrenim
hayatına yeni başlayan ya da yaş olarak daha küçük olan öğrencilerin
kalabalık içinde ilgi odağı olma davranışlarını daha fazla gösterdikleri
şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla yaş ilerledikçe öğrencilerin ilgi odağı
olma davranışından uzaklaştığı söylenebilir. Çoban ve İrmiş (2018)
yaptıkları çalışmada, yaş ile sömürücülük düzeyi arasında anlamlı bir
farklılık bulmuşlardır. Yaş ilerledikçe sömürücülük düzeyinin düştüğü
sonucuna varmışlardır. Bu sonuç araştırma sonucu ile paralellik
göstermektedir. Kocakula (2012), Koşan (2015) ve Özdemir (2017)
yaptıkları çalışmalarda, yaş değişkeni ile narsist kişilik arasında anlamlı bir
fark bulamamışlardır. Bu sonuçlar çalışmanın sonuçları ile
örtüşmemektedir.
Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin mezun olduğu lise değişkenine
göre üstünlük alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Fen Lisesinden mezun olan öğrencilerin Meslek Lisesi
öğrencilerine göre üstünlük davranışı sergiledikleri, kendilerini daha özel,
sıra dışı, iyi biri olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, Güzel Sanatlar
Bölümü öğrencilerinin mezun olduğu lise değişkenine göre hak iddia etme
alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Çalışma grubundaki Meslek Lisesi mezunlarıının diğer liselerden mezun
olan öğrencilere göre daha fazla hak iddia etme davranışında bulundukları
saptanmıştır. Bu durum Meslek Lisesinden mezun olan öğrencilerin
diğerlerine göre haklarını daha fazla savunabildikleri ve hak ettikleri
saygıyı görmek istediklerini göstermektedir.
Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin anne eğitim durumu değişkenine
göre üstünlük alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Anne eğitim durumu lisans mezunu olan öğrenciler lise
mezunu olan öğrencilere göre daha fazla üstünlük davranışı göstererek,
kendilerinin daha ayrıcalıklı, iyi ve sıra dışı olduklarını düşünmektedirler.
Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin baba eğitim durumu değişkenine
göre teşhircilik alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir
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farklılık bulunmuştur. Baba eğitim durumu ilkokul olan öğrenciler
ortaokul ve lise mezunu olanlara göre daha fazla teşhircilik davranışı
göstermektedirler. Dolayısıyla bu öğrencilerin ilgi odağı olma ve şov
yapma davranışlarını daha fazla gösterdikleri ifade edilebilir.
Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin baba meslek değişkenine göre
kendine yeterlik alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Baba mesleği emekli olanlar memur olanlara oranla
daha fazla yeterlik davranışı sergilemektedirler. Baba mesleği emekli olan
öğrencilerin yaptıkları işten daha emin oldukları, kendilerine güvendikleri
ve başarılı olmayı umut ettikleri görülmektedir.
Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin cinsiyet, spor yapma, bölüm ve anne meslek değişkenlerine
göre narsist kişilik alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık saptanmamıştır.
Öneriler
Sporcuların sporcu olmayan bireylerden daha fazla narsist olmasının en
büyük nedeni, sporcuların estetik ve güzel bir fiziğe sahip olmalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir (Tazegül, 2013). Bu bağlamda narsist
kişilik davranışlarının Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde daha fazla
olmasının sebepleri araştırılabilir. Narsistik kişiliğin, 21.yüzyıldaki
değişimlerin ve gelişmelerin insan yaşamının tüm süreçlerine yansıması
sebebiyle bir kişilik bozukluğundan ziyade sıklıkla karşılaşılan bireysel bir
özellik haline geldiği görülmektedir (Kanten, 2014). Bu nedenle bu
özelliğe sahip bireylerin doğru ve zamanında tanımlanması gerekmektedir.
Eğitsel rehberlik ve danışma hizmetlerinin bu konuda verimli işletilmesi
gerekmektedir.
Narsist kişilik davranışı üniversitelerde öğrencilerin gerçek
performanslarını ortaya koymalarını engelleyen sorunlar arasında
gösterilebilir. Bu durumun önüne geçmek için üniversitelerde Eğitsel
rehberlik ve danışma hizmetlerinin bu konuda verimli işletilmesi
önemlidir. Öğrencilerin gerçekçi olmayan düşüncelerinin değiştirilmesine
yönelik müdahalelerde bulunulabilir. Ayrıca, rehberlik hizmetlerinde, okul
müfredatında, ders dışı zamanlarda öz saygı ve öz güven geliştirme,
dinleme, başkalarına önem verme, başkalarına sevgi-saygı gösterme,
empati kurma gibi davranışların teşvik edilmesi için destekleyici
uygulamaların yapılması narsist kişilik sorununun çözümlenmesine
katkıda bulunacaktır.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDE EĞİTİM
ETKİLEŞİMLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARININ
ÖĞRENCİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Neslihan ARIKAN
Giriş
Okul, toplumsal cinsiyet farklılıklarının belirleyiciliğinde, insanların
sosyalleşme dönemine katkıda bulunan bir yapıyı temsil etmektedir. Okul
aynı zamanda çeşitli kültürel farklılıklara sahip olan bireylerin
etkileşimlerine ve kimlik oluşumlarına yardımcı olma özelliğiyle
ayrıcalıklı bir yer haline gelmektedir. Peki, neden beden eğitimi ve sporda
kadın-erkek konusuna odaklanılmalıdır! Sosyolojik açıdan spor
uygulamalarına bakıldığında spor, toplum içinde gençler, çalışanlar,
özellikle emekliler tarafından giderek daha fazla insanı ilgilendirmeye
başlamıştır. Bu durum bazı önceliklerin değişmesi, çalışma koşulları,
serbest zaman ve boş zamanlardaki artış ile ortalama yaşam süresini
arttırmak, sedanterlik ve obezitelik ile açıklanabilmektedir (Olafson 2002).
Ancak çoğu insan aynı tür spor faaliyetlerine erişemediği gibi uygulama
süreleri de farklılaşabilmektedir. Bu nedenle cinsiyet değişkeni, spor
uygulamalarında ayırt edici bir faktör olma eğilimi göstermektedir.
Yapılan araştırmalara göre genelde kadınlar erkeklere göre daha az spor
yapmaktadır. Kadınlar okullarda rekabet gerektiren sporlardan ziyade,
dans, cimnastik gibi kendilerini ifade etmeyi amaçlayan spor etkinliklerini
tercih etmektedirler. Erkekler ise özellikle okul dışında daha çok sportif
aktivitelerinde bulunmaktadır ve spora atfettikleri önem kızlardan daha
yüksektir (Insep, 2000).
Bu bağlamda, beden eğitimi ders ortamında bedenin inşasına yönelik
yapılan araştırmalarda öğrencilerin deneyimlerinin şekillenmesinde
toplumsal cinsiyetin önemli bir faktör olduğu ve bununla ilişkili kız ve
erkek öğrencilerin farklı beden yaşantılarının bulunduğu ve bu yaşantılarda
toplumsal cinsiyetin yeniden üretildiği ortaya çıkarılmıştır (Olafson 2002).
Beden eğitimi ve sporda "eril" olarak adlandırılan aktiviteler (futbol,
dövüş sporları), "kadınsı" (dans, cimnastik, senkronize yüzme) olarak
tanımlanan etkinliklerden çok daha fazladır. Bununla birlikte, eril çağrışım
algısının, kızların yeteneklerinin algılanması üzerinde olumsuz bir etkisi
vardır (Solmon, Lee, Belcher, Harrison ve Wells, 2003).
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Sporu erkeğin atletik yapısı ile bütünleştirerek erkeğe özgü bir etkinlik
olarak görmek, erkeği toplumda egemen olarak kabul eden ataerkil
anlayışın bir ürünüdür. Toplumda egemen olan bu anlayışın kadına ve
erkeğe biçtiği toplumsal cinsiyet rolleriyle kadın ve erkeğin spora
katılımları ve spor deneyimleri arasında yakın bir ilişki vardır. Birçok
toplumda olduğu gibi, Türk toplumunda da toplumsal cinsiyet rollerinin
öğrenilmesinde, toplumsallaşma sürecinde büyük rollere sahip olan aile ve
okul önemlidir (Kağıtçıbaşı, 1982).
Cinsiyet farkındalığının en belirgin yaşandığı ders beden eğitimi ve
spordur. Beden eğitimi ve spor ortamı, okul programlarında yer alan
derslerin içinde, toplumsal cinsiyet farklılıklarını kadın ve erkek arasındaki
biyolojik farklılıklara indirgeyerek normalleştirmenin en fazla yaşandığı
alandır (Hargreaves 1994). Özellikle ortaöğretimde cinsiyetler arasındaki
farklılıklar ergenlik dönemiyle önemli ölçüde arttığı yaşlardır. Kızlar ve
erkekler arasındaki birçok farklılıklar, kızların aleyhine olacak şekilde
beden eğitimi ve spor dersindeki etkileşimler aracılılığıyla bulunmuştur.
(Cogerino, 2005). Öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilerle olan
etkileşimlerindeki farklılıkları, öğrenciler tarafından algılanamayacak
kadar küçük görünebilir. Ayrıca erkeklerle rekabet etmeme arzusu, kızların
daha az hırslı olma eğilimini de pekiştirmektedir (Durand-Delvigne, 1996).
Öğretmenlerin müdahalelerinde cinsiyet farklılıkları konusu her zaman
tartışılagelmiştir. Öğretmen müdahalelerinin temel amacı, öğrencilerin
başarılı olması için onları desteklemektir. Öğretmenler, bireye gerçekten
yardım eden tüm eylem ve davranışları kapsayan sosyal destekçilerdir. Bu
destek, okul performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve öğrencinin
beceri algısını arttırarak, okula uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
Niceliksel ve niteliksel olarak, öğretmenlerin öğrencileriyle etkileşimleri,
öğrencilerin davranışlarını ve performanslarını, öğrencilerin cinsiyetlerine
bağlı olarak değerlendirmektedirler. Nicel anlamda, öğretmenler
zamanlarının üçte ikisini erkeklere harcamaktadır. Erkek öğrencilerin kız
öğrencilere oranla öğretmenlerle geçirdiği vakit daha fazladır. Yalnızca
matematik öğretmenlerinin bile erkekleri kızlardan daha sık sorguladığını
ve öğretilen konuyla farklı bir ilişki yarattığını ortaya koymaktadır
(Mosconi 1994).
Birkaç dakikalığına ilkokul günlerinizi düşünün (…) Sınıfınızı
derinlemesine düşünün: Öğretmen erkeklerle kızlara eşit olarak söz veriyor
muydu? Tuvalet kapılarında kızlar için pembe, erkekler için mavi işaretler
var mıydı? Oyun bahçesine çıkmak için cinsiyete göre sıraya mı girmek
zorundaydınız? Öğretmen, “zor” fen deneylerini kız öğrenciler için kendisi
yaparken, erkekler kendi başlarına becerebilir hale gelene kadar sadece
yardımcı mı oluyordu? Sıralar taşınacağı, tahta silineceği, saksılar
sulanacağı zaman erkeklerden mi kızlardan mı yardım isteniyordu?
Cevaplarınız ilkokul deneyimlerinizin cinsiyet ayrımcılığının tesirinde
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olup olmadığı konusunda çok şey söyleyecektir. (akt. Çetinkol, 2008).
Dolayısıyla (Duru-Bellat, 1990) ve (Lafrance, 1991)’ın görüşleri de bu
düşünceyi destekler niteliktedir. Erkek öğrenciler ortalama olarak
kızlardan daha fazla olumlu ve olumsuz geri bildirim almaktadırlar.
Erkekler yapılacak görevler hakkında daha fazla açıklama alırlarken, buna
karşın kızlar daha fazla talimat alır. Erkekler sadece daha fazla bilgiden
faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenlerin kaliteli zamanlarını
da kendi lehlerine çevirerek, daha sıkı pedagojik temaslarla teşvikler
alırlar.
Bu araştırmaların çoğu ilköğretimde ve matematik, fen gibi bilim
derslerinde yapılmıştır. Ancak tüm bu çalışmalar, erkeklerin öğretmen
müdahaleleri ile kızlardan daha fazla avantaja sahip olduklarını
göstermektedir.
Bir beden eğitimi dersinde ise, kız ve erkek öğrenciler öğretmenleriyle,
öğretmenler de öğrencileriyle doğrudan iletişim kurarlar; bu, performans,
görevin başarılması, tutum, talep edilen davranış vs. ile ilgili olabilir.
Beden eğitiminde, sözü edilen etkileşimler çok özel bir bağlamda var
olurlar. Örneğin; bireyler hareket eder, karşı karşıya gelir, böylelikle bir
masanın arkasında oturulan diğer okul derslerinin aksine, ortak bir beden
dilinde buluşurlar. Kendilerini ifade edebildikleri, birbirleriyle temas
ettikleri bir dünyayı paylaşırlar (Postic, 2001).
Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenleri kız ve erkek öğrencilere eşit
müdahale ediyor mu? ve öğrenciler beden eğitimi öğretmenlerinin
müdahalelerini nasıl algılıyor? gibi sorulara yanıt aranmıştır. İlk
çalışmanın amacı beden eğitimi dersinde kız ve erkek öğrenciler arasındaki
nesnel etkileşim farklılıklarının varlığını veya yokluğunu ortaya koyarak,
beden eğitimi dersindeki öğretmen müdahalelerinin niteliğine ve ölçüsüne
bakmaktadır.
Öğrencilerle etkileşime geçen beden eğitimi
öğretmenlerinin, diğer derslerde gösterildiği gibi, cinsiyetlerden birini
veya diğerini, özellikle de erkekleri tercih edip etmediklerini görmektir.
İkinci çalışmada ise bu farklılıkların algılanmasıyla ilgili olarak,
öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki destek düzeyinin, öğrenciler açısından
nasıl algılandığına ve memnuniyet derecelerini ortaya koymaktır.
Yöntem
Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada
uygulanmasıyla ortaya çıkan “karma araştırma yöntemi” kullanılmıştır.
Karma araştırma; tek bir çalışmanın ya da çalışmalar içerisindeki nitel ve
nicel araştırma verilerinin toplamasını, analiz edilmesini ve
yorumlanmasını içermektedir (Leech ve Onwuegbuzie, 2009).
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Çalışma Grubu
Çalışmada, kolay ulaşılabilirlik ilkesi edinildiğinden, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.
Çalışma grubundaki öğrenciler, araştırmacılardan dördünün çalıştığı
MEB’e bağlı özel bir ortaöğretim kurumuna devam etmekte olan, yaşları
11 ila 13,5 arasında değişen toplam 218 öğrenciden oluşmaktadır. Kolay
ulaşılabilir durum örneklemesinde araştırmacı yakın olan ve erişilmesi
kolay olan bir durumu seçer. Bu yöntem araştırmaya hız ve pratiklik
kazandırır. Bu örnekleme yöntemi yaygın olarak kullanılmakla birlikte
yöntemin maliyeti de diğer yöntemlere göre daha azdır (Yıldırım ve
Şimsek, 2008).
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Bu çalışma, nicel ve nitel araştırma desenleri ile değerlendirilmiştir.
Araştırmanın nitel bölümünde görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Karakteristik özellikleri gereğince nitel araştırmalar, eğitsel problemlere
farklı bakış açıları ile farklı çözümler getirmekte, eğitim araştırmacılarına
problemin sadece niceliksel yönlerinin görüldüğü pencereden değil de
alternatif olarak niteliklerinin de görüldüğü pencereden görme fırsatını
vermektedirler (Işıkoğlu, 2005). Nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri
toplama yöntemi görüşmedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Çünkü bu
yöntemin en belirleyici özelliği, görüşülen kişilerin bakış açılarını ortaya
çıkarmaya yaraması ve daha derin bilgi edinme esasına dayanmasıdır (Kuş,
2007). Bu doğrultuda, beden eğitimi dersinde öğretmenler tarafından
sağlanan destekten kızlar erkeklere oranla ne kadar memnundurlar? Nesnel
gerçeklik ile bu gerçekliğin algısı arasında bir fark var mıdır? sorularının
yanıtlarını belirlemek amacıyla, geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerin ses kayıt cihazıyla
kaydedileceği ve katılımcıların isimlerinin paylaşılmayacağı öğrencilere
bildirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen görüşme verileri, yazıya
aktarma işleminin ardından ilgili yerler doğrudan alıntılarla çalışmadaki
yerini almıştır.
Video kaydı gözlemleri ve Öğrenci Geribildirim Kullanımı: Gözlemler,
öğrencilerin beden eğitimi dersindeki spor uygulamaları sırasında, video
kayıt cihazı ile kayda alınan görüntülerden elde edilmiştir. Bu çalışma ile
ders içi öğretmen uygulamalarındaki öğrenci geri bildirim sürecini (Tablo
1) doğru bir şekilde takip ederek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Eğitimin hangi noktalarda değişikliklere ihtiyacı olduğunu göstermede
öğrencilerden, eğiticilerden ve diğer kişilerden alınan geri bildirimlerden
veri kaynakları olarak yararlanılmaktadır. Öğrenci geri bildirimleri,
eğiticilerin eğitici özelliklerinin iyileştirilmesinde, geliştirilmesinde ve
yöneticiler tarafından personel ve programla ilgili karar vermede
kullanılmaktadır (Kulik, 2001).
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Öğrenci geri bildirimleri temel olarak şu konuları değerlendirmektedir;
öğrencilerin neyi öğrendikleri ve öğrendikleri şeyi nasıl değiştirdikleri ile
ilgili algılarını, öğrenme aktivitelerinin nasıl değişeceği ile ilgili
öğrencilerin düşüncelerini, eğiticilerin davranışlarına öğrencilerin
tepkilerini, eğiticilerin sevdiği ve sevmediği şeylerle ilgili öğrenci
algılarını (Jacobs, 2019).
Geri Bildirim Tablosu, öğrenci memnuniyeti, teşvik ve tebrikler
(duygusal destek), tavsiye ve düzeltmeler (bilgilendirme desteği) ve
öğrencilerle geçirilen zaman (somut destek) parametreleriyle
değerlendirilmiştir. Çalışma 12 beden eğitimi dersi ile sınırlandırılmıştır.
Tablo 1: Geribildirim Analiz Tablosunun Açıklaması
Geribildirim
Bilgi / İletim
Uyarım / Aktivasyon
Organizasyon
Değerlendirme
Övgü
Eleştiri

Örnekler
Örnek ver, yapılacak işle ilgili açıklamalar yap
Öğrenciye rica et, ona yardımcı ol
Gerçekleştirilecek görevi tanımla, öğrenci çalışmalarını
düzenle
Kontrol et, düzelt, değerlendir
Övgüde bulun: "bu çok iyi, harikasın, başarılısın"
Kınamada bulun: "Konuşmak yerine çalışın! Ne
saçmalıyorsun! Bir kez söylediğimi bir daha tekrarlamam!
Oyalanma! "

Video kayıt cihazları gözlem çalışmalarında önemli bir yer tutar.
Videoya çekilen görüntülerin defalarca izlenmesi ve gerçekleşen olayların
ayrıntılı olarak çalışılması mümkündür. Araştırmacı kendini hızlı ve kısa
not alma baskısı altında hissetmez. Bu cihazlar ortamın sıcaklığı ve kokusu
gibi faktörleri gözlemleyemese de iyi bir ses ve görüntü kaydı
sağlayabilmektedirler (Wragg 1994; Yıldırım ve Şimşek 2008). Video
kaydı yapılırken bütün grupların çalışmaları yetişmediğinden verilerin
analizinde sadece bütünüyle izlenebilen ilk 45 öğrencinin video gözlemleri
dikkate alınmıştır. Bu öğrencilerden 24’ü erkek 21’i kızdır.
Araştırmada geri bildirim tablosuyla elde edilen veriler, video
kayıtlarından tekrar izlenerek güvenilir bir şekilde analiz edilmeye
çalışılmıştır. Her iki yoldan elde edilen veriler karşılaştırılarak, yapılan
davranışın durumu belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın nicel bölümünde istatistiksel yöntem olarak; yüzde
dağılımları, iki bağımsız grup için t-Testi ve içerik analizi kullanılmıştır.
Analizlerde anlamlılık düzeyi = 0,05 olarak alınmıştır.
Bu çalışmada yer alan gönüllü öğretmenlerin cinsiyeti, imkânlar
ölçüsünde ve gönüllülük talebine göre belirlenmiş ve etkileri
araştırılmamıştır. Ayrıca gözlenen sınıflarda herhangi bir önemli disiplin
sorunu yaşanmamıştır.

324

Bulgular
Bağımsız değişkenler; öğrencinin cinsiyeti ve dersin aşamalarıdır
(açıklama, öğrenme). Bağımlı değişkenler sayı, etkileşim süresi,
öğretmenler tarafından verilen geri bildirimlerin niteliğidir (bkz. Tablo 1),
Disiplin olaylarının kaynağı (kız ve erkek), etkileşimdeki öğrencinin
cinsiyeti (kız ve erkek), etkileşim girişimi (öğrenci ve öğretmen) ve
etkileşim alıcısı (birey-grup, her ikisi de).
Tablo 2: Beden Eğitimi ve Spor dersinde yapılan müdahalelerde
farklılıklar.
Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar
kız (k) / erkek (e)

Değişkenler
Etkileşimler:
Sayı

Etkileşimler:
Süre

Geribildirim

1. Genel sonuç
2. Öğrenme aşaması
3. Açıklanan faz

t=3.61

4. Genel sonuç

p=0.06

5. Öğrenme aşaması
6. Açıklanan faz

p=0.43

7. Organizasyon

t= -2.4*

e>k

8. Bilgi

p=0.88

9. Uyarım - Etkileşim

p=0.26

10. Yorumlar

p=0.08

11. Değerlendirme

p=0.13
p=0.08

k>e

13. Genel sonuç: sayı

t=3.92***

e>k

15. Genel sonuç: süre

t=4.6***

e>k

14. Sayı

t=4.88***

e>k

16. Süre

t=7.06***

e>k

p=0.06

e>g

p=0.07

e>k

t=3.12**

Ö>ö

t=2.64*

Ö>ö

Disiplin Olayları
Öğrenme aşaması

17. bireysel (e) / grup (g)

Cinsiyetler arası etkileşim
18. Öğretmen (Ö)
girişimi
Cinsiyet içi etkileşim
girişimi

e>k
p=0.43

12. Övgüler

Bireysel/Grup

e>k
p=0.18
p=0.25

19. erkekler: Ö - öğrenci

20. kızlar: Ö - öğrenci
*p=0.05 / ** p=0.01 / *** p=0.001 / ad=anlamlı değil

Tüm sonuçlar Tablo 2’de ifade edildiği gibi, 1'den 20'ye kadar
numaralandırılarak, detaylandırılmıştır:
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(1) Analiz edilen on iki derste erkek öğrencilerin öğretmenlerle** daha
fazla etkileşim sağladığı görülmüştür.
Etkileşimlerde, tekrar sayısı bakımından (2) Öğrenme ve (3) açıklama
aşamalarında erkek ve kızlar adına anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
(4) Etkileşimlerin süresi genel olarak erkek öğrenciler lehine olma
eğilimindedir: zamansal dağılımın %58 -%42 gibi bir oranı erkekler lehine
olduğu saptanmıştır.
Etkileşimlerde, süre bakımından, (5) öğrenme ve (6) açıklama
aşamalarında erkek ve kızlar adına anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Geri bildirim düzeyinde, işlerini organize etmek, bir çerçeve
oluşturmak ve öğrenme durumlarını yapılandırmak için erkek öğrencilere
yönelik daha fazla etkileşim gerçekleştirildiği görülmüştür* (7).
Öte yandan, bilgi aktarımları (8) uyarım-etkileşim (9) ve geribildirim
düzeylerinde erkek ve kızlar adına önemli bir farklılık saptanmamıştır.
Eleştiriler (10) ve yorumlar (11) için de bu durum aynıdır.
(12) Övgülere gelince, fark anlamlı olmamakla birlikte, kızlar daha
fazla yararlanma eğilimindedir.
(13) Disiplin olayları göz önüne alındığında, genel olarak erkek
öğrencilerin kız öğrencilere*** göre daha disiplinsiz davrandığı
görülmüştür.
(14) Öğrenme aşamaları esnasında, bu gözlem doğrulanmıştır***.
(15) Böylece, erkek öğrenciler çeşitli olaylar yaratarak öğretmenlerin
onlara daha fazla süre ayırmalarına neden olmuştur***.
(16) Bu sonuç, öğrenme aşamalarından edinilmiştir***.
(17) Erkek öğrenciler birey olarak, grup halinde olduklarından daha
fazla sorgulanma eğilimindedir.
(18) Cinsiyetler arası etkileşim girişimlerinde öğretmen açısından ele
alındığında, kız ve erkek öğrenciler yani her iki taraf da sorgulanmaktadır.
Ancak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha avantajlı oldukları
tespit edilmiştir.
Cinsiyet içi etkileşim girişimlerinde, öğretmenler tarafından
sorgulanmayan öğrencilere daha fazla soru sorulmaktadır. Bu, erkekler **
(19) için de kızlar* için de geçerlidir (20).
Tablo 2 incelendiğinde, ortaya çıkan sonuçlar kısmen de olsa sayı ve
süre bakımından erkeklerin etkileşimlerdeki avantajına ilişkin genel
yargıyı doğrulamaktadır. Çalışmada öğretmen etkileşimlerinin %52'sinin
erkek öğrencilere, %48'inin ise kız öğrencilere yönelik olduğu tespit
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edilmiştir. Dolayısıyla etkileşim süresi açısından erkekler daha avantajlı
konumdadır (bu sonuç anlamlı değildir ancak anlamlılık eşiğine yakındır).
Daha fazla kayıt süresinin bu sonuçların geçerliliğini arttırdığı
söylenilebilir.
Disiplin olaylarıyla ilgili yapılan gözlemler sonucunda, disiplin
olaylarının hem sayı hem de süre bakımından erkeklerden daha fazla
geldiğini göstermektedir. Bu sonuçlar (Felouzis, 1994) ve (Zaidman,
1996)'ın erkek çocuklarında disiplin olaylarına neden olma kolaylığı
olduğunu gösteren çalışmalarını desteklemektedir. Çalışmaların ise ana
fikri şu şekildedir: Erkek öğrenciler, küçük de olsa olaylar yaratarak,
öğretmenlerin dikkatini daha fazla tekelleştirmektedir. Dolaylı olarak da
öğretmenlerin kızlarla geçirebilecekleri sürenin azalmasına neden
olmaktadırlar. Bu sonuçlar (Mosconi, 1994)’nin tespitlerini de
desteklemektedir. Zira Mosconi’ye göre, öğretmenlerle iletişime
geçmelerini sağlayan disiplin olayları dahil olmak üzere, erkeklerin
öğretmenlerin dikkatini çekme stratejileri geliştirdiklerini düşünmektedir.
Çalışmanın öğrenci geribildirim kullanımıyla gerçekleştirilen video
kaydı gözlemleri bölümünde, beden eğitimi dersi içerisinde kız ve erkek
öğrencilerin çeşitli sosyal deneyimler yaşadıkları görülmüştür. Bu
deneyimler doğrultusunda, kızlar beden eğitimi öğretmenleriyle
etkileşimlerinde dezavantajlı durumda oldukları sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu doğrultuda, kızların öğretmen desteğinden erkeklerden daha az
memnun kalacağını varsayarak, bu bölümde beden eğitimi öğretmenlerinin
davranışlarındaki farklılıkların, öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve
öğretmen davranışlarından duyulan memnuniyet dereceleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Bu amaçla örneklem grubundaki 21 kız ve 24 erkek öğrenciden eşit
sayıda (10 kız,10 erkek) olmak üzere 20 öğrenciye yarı yapılandırılmış
görüşme yöntemi uygulanmıştır. Ses kayıt cihazı eşliğinde öğrencilerle
yapılan görüşmeler yaklaşık 3’er dakika sürmüştür. Katılımcıların ifadeleri
üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapılmadan yazıya
aktarılan cümlelerin ilgili yerleri çalışmaya eklenmiştir. Sonuçlar iki
cinsiyet arasında memnuniyet açısından anlamlı bir farklılık olmadığını
ortaya koymaktadır. Yani kızlar öğretmen desteğinden erkekler kadar
memnundur. Dolayısıyla bir önceki çalışmada, dezavantajlı olmalarından
dolayı kızların erkeklere oranla öğretmen destek memnuniyetinden de
daha az memnun kalacağı varsayıldığından, doğrudan alıntılara kız
öğrencilerin
yanıtları
eklenmiştir.
İsimler
Kız
Öğrenci
(KÖ.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) şeklinde kodlanmıştır.
K.Ö.1: “Haftada sadece 2 ders saati yapabildiğimiz beden eğitimi
dersinde, öğretmenimin benimle ilgilenmesinden memnunum. Beden
eğitimi dersi bizim fiziksel gelişimimiz için önemli ve bu yüzden ben beden
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eğitimi dersine de diğer derslerim kadar önem veriyorum ve öğretmenim
benimle ilgilendiğinde dersten daha fazla zevk alıyor ve beden eğitimi
dersine daha fazla ısınıyorum. Bu yüzden öğretmenimin ilgisinden gayet
memnunum.”
KÖ.2: “Evet çok memnunum çünkü öğretmenim dersi çok güzel işliyo.
Herkese zaman ayrımaya çslışıyo ve öğretmenim bana göre kızlara da
erkeklere de eşit davranıyo. Ayrıca onun sayesinde voleybol topuna hangi
açıyla vurabileceğimi çok daha iyi öğrendim. Artık erkekler kadar iyi
oynayabiliyorum”
KÖ.3: “Tabi ki memnunum. Erkeklere daha çok açıklama yapıyo ama
bence erkekler kızlara göre daha yavaş anlıyo (gülüyor). Bence
öğretmenim çok eşitlikçi (…) Bi keresinde beden eğitimi dersinde bi oyun
oynuyoruz. O oyunu bizim hemen öğrenmemize rağmen erkekler 100 tane
soru sordular, belki de gıcık oldukları için sormuşlardır bilmiyorum ama
bence çok zaman aldılar.”
KÖ.4: “Öğretmenimin bana olan ders desteğini yüzdeyle açıklamam
gerekirse yüzde 99 veririm. Çok memnunum. Bence erkeklerle kızlara eşit
davranıyo. Birbirinden çok ayırdığını düşünmüyorum..tam tersine ders
işleyişiyle çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İyi ki de A… öğretmen
var.”
KÖ.5: “Tabi ki memnunum..Bugün doğum günüm. Bu yüzden bugün
herkesi seviyorum. Sınıfımda hoşlanmadığım erkekleri bile(gülüyor).
Öğretmenimi zaten çok seviyorum o ayrı. Bana karşı hep iyi ve sabırlıdır.
Bazen fazla soru sorduğumu düşünüyorum ona rağmen sabrını koruyor
öğretmenim. Hmm herkese bana göre eşit ama bazen erkeklerin dersi
saptırmalarından dolayı onlarla daha çok konuşuyo gibi. Onun dışında
sorun yok bence.”
KÖ.6: “Evet memnunum. Derste hareketleri yavaş yavaş anlatıyo,
anlamadığımızda tekrar ediyo, herkesin gözlerine bakıyo, bana göre
öğretmenimiz herkese eşit. Bazen salonda gürültü yapsak da kimseyi ayırt
etmeden uyarıyo.”
KÖ.7: “Öğretmenimin kızlarla erkeklere eşit davrandığını görüyorum.
Bana göre dersleri güzel yaptırıyo, fakat erkeklerin saçma soruları bazen
beni bile sıkıyo, onun dışında dersteki desteğinden ve ilgisinden
memnunum.”
KÖ.8: “Evet memnunum. En sevdiğim ders beden eğitimi o yüzden
öğretmenimi çok seviyorum. Bence herkese eşit davranıyo..bize öğrettiği
spor dalları ve kuralları bana göre çok değerli.”
KÖ.9: “Evet çünkü dersimizi çok güzel ve eğlenceli anlatıyo, erkeklerle
kızları birbirinden ayırmaz öğretmenimiz. Benim aslında tek olmasını
istediğim şey, beden eğitimi dersini daha fazla yapmamız..haftalık 2 saat
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bana göre çok az..çünkü ben bu derste kendimi çok daha iyi hissediyorum
ve bu dersten çıktıktan sora kendimi daha mutlu hissediyorum.”
KÖ.10: “Evet memnunum. Öğretmenimiz herkese eşit davranır.
Derslerde bazen şey olur çok konuşan olur mesela. Erkek de olsa kız da
olsa aynı şekilde uyarır. Bazen de kızar. Bence haklı. Erkekler kıkırdaşıp
öğretmenin asabını bozuyo. Keşke erkekler sadece futbol oynasa ve kızlara
bulaşmasa.”
Kız öğrencilerin görüşleri doğrudan alıntılardan da anlaşılacağı üzere,
beden eğitimi dersindeki öğretmen desteğinden en az erkekler kadar
memnun oldukları anlaşılmaktadır. Memnuniyetlerinin yanısıra
öğretmenlerine olan sevgileri ve herkese eşit davrandıkları sonucunun da
altını çizerek bu durumu farklı bir boyuta taşımışlardır.
Tartışma ve Sonuç
Okul, öğrencileri yalnızca standartlaşmış öğrenme durumları yoluyla
değil, aynı zamanda gizli müfredat aracılığıyla da yani davranış kuralları,
derslik düzenlemeleri ve öğretmenlerin kullandığı informal pedagojik
yöntemler disiplin ve cezalandırma yöntemleri vb. yoluyla biçimlendirir
ve toplumsallaştırır. Gizli müfredat, derslikte uygulanan öğretme ve
öğrenme biçimlerinin, fiziksel ve öğretimsel çevrenin, yönetim yapılarının,
öğretmen beklentilerinin ve derecelendirme yöntemlerinin bütünü
tarafından öğrenciye aktarılan iletileri içermektedir (McLaren, 1989).
Araştırmada, beden eğitimindeki cinsiyet farklılıklarının nesnel
gerçekliğini, kız ve erkek öğrencilerdeki algılarıyla karşılaştırmaya
yönelik iki tamamlayıcı çalışmaya yer verilmiştir. İlk çalışma, cinsiyete
göre öğretmen müdahalelerindeki farklılıkları, ikinci çalışma ise, cinsiyetle
ilişkili etkileşimlerdeki bu farklılıkların öğrenciler tarafından nasıl
algılandığını ortaya koymaktadır.
Ortaya çıkan sonuçlar, öğretmen etkileşimlerinde erkeklerin daha
avantajlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca örgütsel geri bildirimlerin
erkeklere yönelik olduğu, erkek öğrencilere, kendilerini organize etmeleri
ve öğrenme aşamalarındaki eylemleri gerçekleştirmek için daha fazla
rehberlik edildiği tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersinde kızlar,
erkeklerden farklı olarak davranışlarında ve öğrenmelerinde daha organize
oldukları görünmekte ya da öğretmenler tarafından öyle
algılanmaktadırlar. Kız ve erkek öğrencilerin eşit ölçüde eleştirilmesine
rağmen, “erkeklerin daha fazla eleştirilerin hedefi olduğu ve bu nedenle
öğretmenlerden övgü alma eğilimini gösteren çalışmaların” aksine, aynı
durum karşısında kızların da erkek öğrenciler kadar övgü alma eğiliminde
oldukları gözlemlenmiştir.
Bir diğer sonuca göre, öğretmen müdahalelerinde öğrencinin
cinsiyetine göre gözlenen farklılıklarla ilgili olarak ortaya çıkan genel
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yargıyı çürütmektedir. Dezavantajlı konumda olmalarına rağmen kızlar,
öğretmenlerin desteğinden erkekler kadar memnundurlar. Dolayısıyla,
öğrenci algılarını dikkate almanın öneminin ve nesnel gerçeklikle sınırlı
kalınmaması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmek gerekmektedir.
(Asan, 2010) ve (Sayılan, 2014)’a göre, öğretmenlerin davranışlarının
ve sergiledikleri tutumlarının, öğrencilerin cinsiyeti, sosyal sınıfı, kimliği,
derisinin rengi, hatta ismi dahi etkilenebildiği görülmüştür. Dünyanın pek
çok yerinde okulların kurumsal yapısı, okul iklimi ve okul organizasyonu
erkek egemen bir yapılanma görüntüsü taşımaktadır. Bu perspektiﬂe
günümüzde okullar toplumda var olan eşitsiz, haksız iş bölümünün meşru,
doğal ve hatta kaçınılmaz olduğu görüşünü nesilden nesle aktaran
kurumlar durumuna düşmüşlerdir.
Eğitim sürecindeki cinsiyetçilik ile ilgili yapılan çalışmalar ve
yönelimler, toplumsal yaşamın her alanında kadınların karşılaştıkları
“ayrımcılık” olgusunun ve kadını ikincil konuma iten “cinsiyetçi” bakışın
çözümlenmesinde ve ortadan kaldırılmasında, eğitim sürecinin ve
uygulamalarının gizli gücünü ortaya koymaktadır. Eğitim sürecinin bu
gücünün olumlu anlamda kullanılmasının değeri de bir o kadar büyüktür.
Çünkü eğitim, var olan sosyal yapıyı oluşturan toplumsal ve ekonomik
yaşamdaki cinsiyetçiliğin yeniden üretilmesini sağlayan bir kurum
olmakla birlikte, bu cinsiyetçi örüntüleri dönüştürebilecek ve her iki cins
için de eşit bir yapılanma oluşturabilecek gücü de kendinde barındırır
(Esen, Bağlı, 2002).
Öneriler
Okullarda kız ve erkek öğrencilere cinsiyet kaynaklı roller, beklentiler,
kalıp yargılar açık ya da üstü örtülü bir şekilde sunulur, benimsetilir. Bu
iletiler yoluyla öğrenciler geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlar
geliştirmeye yöneltilir. Bununla birlikte de kadına ve erkeğe cinsiyet
kaynaklı uygun başarı ölçütleri ve sınırları sunulur, hissettirilir (Tan,
2000). Bu bağlamda öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Eğitim
sürecinde çocukların eğitim öğretimini sağlayan ve rehberlik eden tek
kaynak okul ve ders kitapları değildir. Bunların yanında, eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdüren, doğrudan etkide bulunan, davranışlarıyla çocuklar
üzerinde kalıcı izler bırakan öğretmenlerdir. Zira öğrenci, okulda
öğrendiklerini yalnızca ders materyalleri aracılığıyla değil yaşayarak,
izleyerek, taklit ederek, örnek alarak da bir öğrenme sağlamaktadır.
Dolayısıyla öğretmenlerin bu mesuliyetle, bu bilinçle o mukaddes
görevlerini ifa etmeleri gerekmektedir.
Eğitim toplumsal değişimin kilit noktasıdır. Okullar var olan toplumsal
yapıyı sürdürme yanında gelecekte daha eşitlikçi toplumsal yaşamın
temellerinin atılabileceği, bir mücadele alanı olma özelliği taşımaktadır.
Bu nedenle öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ailelerin okullarda
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sürdürülen cinsiyetçi yapıya karşı farkındalık kazanmaları hayati önem
taşımaktadır. Eğitimdeki toplumsal yapıdan kaynaklanan ayrımcılıklar
üzerinde bir farkındalık yaratılmış olmakla birlikte aynı farkındalığın
cinsiyetçi mekanizmaları yaratan alanlarda da yaratılması cinsiyetçiliğe
karşı mücadelede mihenk taşı olacaktır (Yolcu, Polat, 2014).
Çalışma, nesnel açıdan cinsiyetler arasındaki farklılıkların önemini
sorgulamaktadır. Öncelikli öneme sahip olan hangisidir? Kız ve erkek
öğrencilere eşit muamele mi yoksa öğrenci memnuniyeti mi? Eşit muamele
görmek isteyen öğrencilerde (özellikle erkeklerin de kendi arasında),
memnuniyetsizliğe neden olma riski yok mudur? gibi cinsiyet farklılıkları
tartışmasını başka bir boyuta da taşımaktadır. Dolayısıyla öğretim
yöntemleri uygulanırken cinsiyet klişelerinin içselleştirilmesi pedagojik
açıdan dikkate alınmalıdır.
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi adına birçok
faaliyet hayata geçirilebilir. Örneğin; öğretmenler için eğitim paketleri
oluşturarak, çok sayıda öğretmene ulaşarak onları bilgilendirmek, okul ve
yakın çevresinden başlayarak, toplumun farklı kesimlerinde toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, okulları toplumsal
cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirecek birtakım araçlar geliştirmek, en
önemlisi de mevcut eğitim politikaları, öğretim programları ve ders
kitapları incelenerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik belgeler ve
tavsiyeler oluşturmak atılacak adımların başında gelmektedir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTİKAM EĞİLİMİ
Selahattin YAKUT
Giriş
İntikam; insanın en hızlı ve en şiddetli tonda tatmin olmayı arzulayan
bir duygu durumudur. Bu duygu durumu, insanın tüm benliğini kuşatan,
diğer duyguları kendi tatmini istikametinde araçsallaştırabilen, zamanın
geçmesine bağlı olarak şiddetinden ve canlılığından pek bir şey
kaybetmeyen baskın karakterli bir özellik taşır. Felsefe, psikoloji,
sosyoloji, antropoloji, mitoloji, teoloji gibi pek çok bilim dalı ve disiplin
tarafından araştırma nesnesi olarak kendisine yer bulan intikam,
geçmişteki fiziksel önceliğini öteleyerek günümüz insanının psiko-sosyal
dünyasının çeşitliliğine evrildiğinin bir göstergesi olarak çok farklı
çeşitlerde ve çok farklı tonlarda kendini göstermektedir. Bu bağlamda
sınırlarını kesin çizgilerle belirlemenin ve anlam olarak da
sınırlandırmanın mümkün olmadığı bu kavram; kişinin hayal dünyasının
genişliği ölçüsünde çeşitlendirebileceği bir esnekliğe sahiptir.
Bilindiği üzere kavramları anlamlandırmak entelektüel çalışmaların en
zor yönlerinden biriolarak değerlendirilir. Her kavramın sadece onu
tanımlayan kişiyi tatmin ettiği düşünüldüğünde özellikle intikam gibi
insanın psiko-sosyal, zihinsel ve duygusal yönüyle ilgili ve de din,
psikoloji, felsefe, sosyoloji, nöropsikoloji, psikiyatri gibi pek çok bilimde
ya da ilmi disiplinde karşılığı bulunan (Sarıçam & Biçer,2015; Şener,2015;
Özdemir, 2016; Pırlanta,2018) bir kavramı anlamlandırmanın güçlüğü
kendini daha çok hissettirmektedir. Zira intikam kavramının; mağduriyet
yaşatan kişi ya da kişilere vicdan azabı bırakarak (Aras,2013) ve onlardan
kaçarak intikam alma (Eradam,1997) şeklinde psikopatolojik bir yönü
bulunan intiharla ilişkilendirilmesi; psikolojik bir gönderme ile intikamın
bir tür kendini gerçekleştirme ideali olarak (Okur,2017) değerlendirilmesi
kavrama yüklenen anlamın zenginliğini göstermektedir. Fakat her türlü
zorluğuna rağmen, araştırmaların kavramsallaştırmaları zorunlu kıldığı
gerçeğinden hareketle intikam kavramı da anlamlandırılmış ve
araştırmamızda konuyla ilgili literatürde göz önünde bulundurularak
insanın travmatik bir yönü olarak olumsuz anlamda değerlendirilmiştir.
Sözlükte kötü bir davranış ve sözü cezalandırmak için kötülükle
karşılık verme isteği veya işi (TDK Türkçe Sözlük, 2005) olarak ifade
edilen intikam; karşı karşıya bırakıldığımız zarar sonucunda
kurguladığımız zarar verici düşünceler bütünü (Stuckless ve
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Goranson,1992); bireyin kendisine kötülük yapan kişi yada kişilerden bu
kötülüğün acısını orantısız bir şekilde çıkarma arzusu (Satıcı, Can, Akın,
2015); haksızlığa uğrama algısının karşı tarafa ceza verme şeklinde
belirmesi (Stuckless ve Goranson,1992); zarara uğrattığını düşündüğü kişi
yada kişileri cezalandırmak için sarf edilen çaba (Aquino vd.,2006);
mağduriyet algısının motive ettiği orantısız yıkıcı tepki (Nozick,1981)
şeklinde tanımlanmıştır. İntikamı anlamlandıran tüm bu tanımlamalardaki
ortak nokta; ilkel, yıkıcı ve mantık dışı yoğun duygusal kaynaklardan
beslenen sağlıksız bir kişilik özelliğinin (Satıcı, Can, Akın, 2015)
yansıması olarak ortaya çıktığı ve bu duygunun yeterince
törpülenmediğinde bireyde intikam arayışına yol açabileceği (O'Huigin,
2013) ve kişinin ruh sağlığının bozulması yönünde de büyük bir risk
barındırdığı (Cardozo et al,2003) şeklindedir. Bunun yanı sıra yapılan
araştırmalarda intikamın siber zorbalık (Yaman ve Peker,2012), nevrotizm
(Atçeken,2014), duygusal dengesiz kişilik özelliği (Altıntaş Çınar,2009;
Resuloğlu Bağırzade,2014; Çetin,2015) ile pozitif yönlü ilişkisi; öznel iyi
oluş ve sosyal bağlılık (Satıcı,2016), affetme/bağışlama (Akın,
Özdevecioğlu ve Ünlü, 2012; Atçeken,2014; Satıcı,2016), evlilik doyumu
ve yumuşak başlılık (Atçeken,2014), dindarlık (Taş ve Uçar,2004;
Taş,2005; Ayten, 2009; Atçeken, 2014) gibi olumlu olarak
değerlendirilebilecek duygu durumlarıyla negatif yönlü ilişkisi de bu
duygu durumunun insanın psiko-sosyal dünyası üzerindeki etkilerini en
bariz şekilde göstermektedir.
İntikam duygusuna, hayat serüvenimiz içinde karşılaştığımız olaylara
karşı tavır alırken sergilediğimiz ve adalet arayışımızın bir yansıması
olarak savunma psikolojisiyle geliştirdiğimiz diğer duygulardan bir duygu
ve de sosyal davranışı etkileyen sıradan fakat güçlü bir motivasyon dürtüsü
ve bir tür kendini gerçekleştirme ideali şeklinde estetik yoğunluklu bakış
açıları (Bradfield ve Aquino,1999; Adugit, 2008; Okur,2017) bulunmakla
birlikte; bu duygu durumunun insanın zihinsel, duygusal, psikolojik
dünyası üzerine çökerek onun görüş alanını engelleyen ve gelecekle ilgili
öngörülerde bulunmasını imkansız hale getiren düşünsel anlamda bir toz
bulutu olarak değerlendiren; insanın içsel dünyasında pek çok kırılmalara
ve travmalara kaynaklık eden ve de hiçbir pozitif yönünün olmadığını dile
getiren görüşler ağırlıklı kazanmaktadır (Cardozo et al,2003; Ysseldyk,
2005; Staub et al,2005). Pozitif ve negatif yönüyle ilgili çok farklı
yaklaşımlar olsa da herkeste ortak olan görüş; intikam duygusunun pek çok
kaynaklardan beslenen, insanın psiko-sosyal dünyasını şekillendirme
potansiyeli bulunan ve sonuçları itibariyle insanın hayata bakışını, öznel
iyi oluşunu, psikolojik dayanıklılığını ve pozitifliğini güçlü bir şekilde
etkileyen bir duygu durumu olduğudur.
İntikam konusunda yapılan araştırmalarda bireyin intikam duygusunu
besleyen önemli kanallardan birinin yaşanılan mağduriyetle ilgili adalet
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süreci konusunda duyulan endişe, şüphe, güvensizlik gibi derin duygusal
kırılmalar olduğu görülmektedir. Adalet sisteminde görülen hantallık ve
yaşanılan gecikmeler, verilen cezanın mağduriyete denk görülmemesi gibi
düşünceler kişinin kanunların sınırlarını aşarak kendi adaletini var etme
tutkusuna dönüşebilmektedir (Özdevecioğlu, 2003; De Coninck ve
Stilwell, 2004; Tripp ve ark., 2007; Yıldız, 2013). Adaletin
gerçekleşeceğine yönelik olumlu algı, intikam duygusunun şiddetini direkt
olarak etkilemektedir (Irmak Çetin, 2015). Bu değerlendirmeler ışığında,
yaşanılan şiddet ve saldırganlıkların en önemli tetikleyicilerinden olduğu
düşünülen intikam duygusunun adalete yüklenilen pozitif ya da negatif
anlamla yakından ilişkili olduğu ve adalete yüklenilecek olumlu anlamın
şiddet unsurlarının ortadan kaldırılmasına önemli katkılar sağlayacağı
öngörülebilir.
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın intikam, insanın çok
zengin ve çok renkli yaşamda kendini kısıtlaması, kendini sadece bir
duygunun tatmini için hapsetmesi ve etrafına bir nevi duvarlar örmesi gibi
metaforik bir anlam taşır. Aynı zamanda kişinin kendi zihnini her geçen
vakit daha da büyüyen ve katlanmanın mümkün olmadığı bir duygusal
ağırlıkla baş etmek zorunda bırakmasıdır. Fiziksel anlamda bir yükün bile
her geçen an kendini daha çok hissettirdiği ve sürenin uzamasına bağlı
olarak kişinin bedensel işlevlerini zaafa uğrattığı düşünüldüğünde,
duygusal yük olarak sembolize edebileceğimiz intikamın da insanın psikososyal dünyasında oluşturacağı sarsıntıyı tahmin etmek zor olmasa
gerektir. Bunun yanı sıra intikam, insanın diğer duygularını bir nevi
ötelemesi ve duygularını ayrıştırarak içsel bir kopuş yaşamaya kendini
mahkûm etmesidir. Bu psikolojik durum ise kişiyi kendisiyle barışık
olmaktan uzaklaştırarak içsel dünyasında travmalara ve psikolojik
çatışmalara alan açacaktır. Diğer bir ifadeyle intikam organizmanın tüm
enerjisinin ve tüm potansiyellerinin sadece bir tatmin uğruna heba
edilmesidir. Olanca güzelliğine ve zenginliğine rağmen hayatın tek renk
olarak yaşanmasıdır. İntikam doyumu kişiye ne kadar kuvvette haz verirse
versin asla insandan götürdüklerinin ve ondan kopardıklarının bir karşılığı
olamaz. Çünkü intikamda kesin olarak yitirilen bir hayat vardır ki o da
intikamcı bireyin kendisidir.
Araştırmanın gelişim dönemleri içerisinde bireyin fizyolojik ve
motivasyonel anlamda en üst düzey enerjiye sahip olarak
değerlendirebileceğimiz 18-25 yaş aralığında genç yetişkinlik döneminde
(Miller,2008) bulunan üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış olması
araştırmamızı önemli kılan hususlardan biridir. Zira üniversiteler,
yüklendikleri misyonun bir yansıması olarak ülkenin insan kaynaklarını en
ideal şekilde kullanma ve ülke geleceğini şekillendirme konusunda
lokomotif görevi görmektedir. Üniversite öğrencilerinin intikam
düzeylerinin düşük ya da yüksek olmasının onların psiko-sosyal
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dünyalarında bulacağı karşılık, sadece bireysel anlamda kendileriyle
sınırla kalmayacağı ve ileride yüklenecekleri görev ve sorumluluk
alanlarındaki başarılarını da direkt ya da dolaylı olarak etkileyeceği
kuvvetli bir olasılıktır. Bunun yanı sıra konuyla ilgili yukarıda değinilen
araştırma sonuçları dikkate alındığında intikam duygusunun; bireyin
kendisiyle barışık olması; onun çevresiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla sağlıklı
iletişim kurabilmesi; hayat kalitesi, hayattan alınan doyum ve sahip olunan
potansiyellerin açığa çıkarılması ve bu potansiyellerin kullanılabilmesi
gibi insan varlığının tüm yönlerini etkilediği ifade edilebilir. Dolayısıyla
üniversite öğrencilerinin her bakımdan sağlıklı olarak yetiştirilebilmeleri
için onlarla ilgili olası psiko-sosyal problemlerin tespit edilmesi, bu
tespitler ışığında gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılabilmesi açısından
son derece önemlidir. Şurası hiçbir zaman unutulmamalıdır ki toplum ve
millet olarak aydınlık bir gelecek, her bakımdan donanımlı ve intikam gibi
psiko-sosyal problemlerin tetikleyicilerini pasifize edebilen gençliğin
yetiştirilmesiyle mümkündür.
Araştırmanın Amacı: Ülke geleceğinin şekillenmesinde etkin
kurumlar olarak niteleyebileceğimiz üniversitelerde, üniversitelerin
misyonunusosyal hayatta yürütme sorumluluğuna sahip üniversite
öğrencilerinin her bakımdan donanımlı ve her bakımdan sağlıklı bir şekilde
yetişmeleri yükseköğretimin temel amaçlarındandır. Bu temel amaca katkı
niteliği taşıyan araştırmamızda üniversite öğrencilerinin intikam
durumubazı değişkenlere göre incelenmiş ve araştırma verileri ışığında şu
sorulara cevap aranmıştır:
1- Cinsiyet,
etkilemekte midir?

üniversite

öğrencilerinin

intikam

eğilimini

2- Ekonomik düzey üniversite öğrencilerinin intikam eğilimini
etkilemekte midir?
3- Okul ikliminden memnuniyet üniversite öğrencilerinin intikam
eğilimini etkilemekte midir?
4-Subjektif (kişisel / öznel) dindarlık
öğrencilerinin intikam eğilimini etkilemekte midir?

algısı

üniversite

5- Hayat memnuniyeti üniversite öğrencilerinin intikam eğilimini
etkilemekte midir?
6-Örneklemin genel intikam eğilimi ne düzeydedir?
Yöntem: Araştırmada model olarak, 2018-2019 Bahar döneminde
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitimlerine devam
eden üniversite öğrencilerinin intikam eğilimini çeşitli değişkenlere göre
tespit etmeye yönelik tarama niteliğinde betimsel (survey) model
benimsenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni intikam eğilimi; bağımsız
değişkenleri ise “cinsiyet, ekonomik durum, subjektif (kişisel / öznel)
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dindarlık algısı, okul ikliminden memnuniyet, hayat memnuniyeti” olarak
belirlenmiştir.
Araştırma Grubu: Araştırma grubunu, 2018-2019 Bahar döneminde
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören ve
“seçkisiz örneklem” (Seyidoğlu, 2000) yoluyla belirlenen (360) üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemin seçkisiz olarak seçilmesi, bu
yöntemin evreni temsil etme özelliğinin güçlü olması ve temsil konusunda
diğer yöntemlerden daha yüksek bir olasılığa sahip olmasındandır
(Karasar,2009). Örneklemin değişkenlere göre yüzdelik dağılımları
şöyledir: Cinsiyete göre % 55’i bayan, % 45’i erkektir; ekonomik durum
değişkenine göre % 7.78’i çok iyi, %11.67’si iyi, %.51.39’u orta düzeyde,
%16.94’ü düşük, %12.22’si çok düşük durumdadır; Okul ikliminden
memnuniyet değişkenine göre örneklemin %10.00’u çok memnun,
%17.5’i memnun, %31.39’u orta düzeyde memnun, %26.67’si biraz
memnun, %14.44’ü hiç memnun değil olarak durumlarını ifade
etmişlerdir; Subjektif (kişisel/ öznel) dindarlık algısına göre örneklemin
%9.44’ü çok dindar, %18.61’i dindar, %43.90’ı orta düzeyde dindar,
%17.22’si biraz dindar, 10.83’ü’i hiç dindar değilim olarak kendilerini
konumlandırmıştır; Hayat memnuniyeti değişkenine göre örneklemin
%12.22’si çok memnun, %20.28’i memnun, %32.78’i orta düzeyde
memnun, %20.56’sı biraz memnun, %14.16’sı hiç memnun değil
şeklindedir.
Veri Toplama Araçları: Araştırma verileri örnekleme uygulanan
“Kişisel Bilgi Formu” ve “İntikam Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir.
1-Kişisel Bilgi Formu: Bu form kullanılarak katılımcıların demografik
özellikleri “cinsiyet, ekonomik düzey, subjektif (kişisel / öznel) dindarlık
algısı, okul ikliminden memnuniyet, hayat memnuniyeti” ile ilgili bilgiler
toplanmıştır.
2- İntikam Ölçeği: Araştırmamızda (Stuckkless ve Goranson,1992)
tarafından geliştirilmiş ve (Satıcı, Can, Akın, 2015) tarafından Türkçe’ye
uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış intikam ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi toplam varyansın %37’sini
açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da ölçeğin
uyumluluğunu göstermektedir (χ2=341, χ2/sd=2.23, NFI=0.95, CFI=0.97,
IFI=0.97, RFI=0.94, GFI=0.91, RMSEA=0.061 ve SRMR=0.05). Ölçeğin
Cronbach alfa değeri de 0.91’dir. Test-tekrar test korelasyon katsayısının
ise 0.87 olarak ölçülmüştür. Ölçek yedili likert tipindedir. Ölçeğin 1, 4, 5,
8, 9, 11, 15, 17, 18 ve 20. maddeleri ters puanlanmaktadır. Ölçekten 20 ile
140 arası puan alınır. Yüksek puan intikam eğilim düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenilirliğine yönelik tarafımızca
yapılan güvenilirlik testi sonucu ölçeğin Cronbach’s alfa değeri 0.87
çıkmıştır. Bu durum Akgül ve Çevik’in (2003) “0.50’nin altında olduğunda
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kabul edilemez, 0.50 - 0.59 zayıf, 0.60-0.69 orta, 0.70-0.79 iyi, 0.80-0.89
çok iyi ve 0.90-1.00 mükemmel” şeklindeki ölçek güvenilirlik katsayısı
ölçütüne göre 0.80-0.89 aralığında olan ölçeğin güvenilirlik değeri olarak
“çok iyi” olduğunu göstermektedir.
Bulgular: Bu bölümde örnekleme uygulanan “İntikam Ölçeği”nden
elde edilen veriler, bu verilerle yapılan istatistiksel işlemler ve bu
işlemlerin sonucu elde edilen bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır.
Tartışma: Araştırmamızda Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin
genel intikam eğilim düzeyi ve intikam ile “cinsiyet, ekonomik durum,
okul ikliminden memnuniyet, subjektif (kişisel / öznel) dindarlık algısı,
hayat memnuniyeti” değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiş olup,
bulgularla ilgili tartışmalar şu şekildedir:
Araştırmanın birinci sorusu “Cinsiyet değişkeni üniversite
öğrencilerinin intikam eğilimini ne düzeyde etkilemektedir?” şeklindedir.
Tablo 1: Örneklemin İntikam Eğilimi ile Cinsiyet Değişkeni Arasındaki

Mann-Whitney U Analiz Sonucu
Cinsiyet

N

X

U

P

Bayan

198

36.67

7547.2

,09

Bay

162

37.99

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyetin intikam eğilimini etkilemediği
görülmektedir (U=7547.2p=,09; p>0,05).
Araştırmanın ikinci sorusu “Ekonomik durum değişkeni üniversite
öğrencilerinin intikam eğilimini ne düzeyde etkilemektedir?” şeklindedir.
Tablo 2: Örneklemin İntikam Eğilimi ile Ekonomik Durum Değişkeni
Arasındaki Kruskal Wallis H Analiz Sonucu
Ekonomik
Durum

N

X

X2

P

Çok iyi

28

47.03

2,948

,142

İyi

42

47.21

Orta

185

46.93

Düşük

61

47.33

Çok düşük

44

46.87

Tablo 2 incelendiğinde ekonomik durumun intikam eğilimini anlamlı
düzeyde etkilemediği görülmektedir (x2=2,948; p=,142; p>0,05).
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Araştırmanın üçüncü sorusu “Okul ikliminden memnuniyet değişkeni
üniversite öğrencilerinin intikam eğilimini ne düzeyde etkilemektedir?”
şeklindedir.
Tablo 3: Örneklemin İntikam Eğilimi ile Okul İkliminden Memnuniyet
Değişkeni Arasındaki Kruskal Wallis H Analiz Sonucu
Okul
İkliminden N
memnuniyet

X

X2

P

Çok Memnunum

36

57.74

6,538

,039

Memnunum

63

58.87

Orta
düzeyde 113
memnıunum

59.13

Biraz memnunum

96

60.46

Hiç memnun değilim

52

63.21

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların intikam eğilim düzeyinin okul
ikliminden memnuniyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde farklılaştığı yani okul ikliminden memnuniyet arttıkça intikam
eğiliminin azaldığı görülmektedir (x2=6,538; p=,039; p<0,05)
Araştırmanın dördüncü sorusu “Subjektif (kişisel / öznel) dindarlık
algısı değişkeni üniversite öğrencilerinin intikam eğilimini ne düzeyde
etkilemektedir?”şeklindedir.
Tablo 4: Örneklemin İntikam Eğilimi ile Subjektif Dindarlık Algısı
Değişkeni Arasındaki Kruskal Wallis H Analiz Sonucu
Dindarlık algısı

N

X

X2

P

Çok dindarım

34

53.18

5,987

,297

Dindarım

67

52.84

Orta düzeyde dindarım 158

52.43

Biraz dindarım

62

51.95

Hiç dindar değilim

39

52.22

Tablo 4 incelendiğinde subjektif (kişisel) dindarlık algısının intikam
eğilimini anlamlı düzeyde etkilemediği görülmektedir (x2=5,987; p=,142;
p>0,05)
Araştırmanın beşinci sorusu “Hayat memnuniyeti değişkeni üniversite
öğrencilerinin intikam eğilimini ne düzeyde etkilemektedir?” şeklindedir.
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Tablo 5: Örneklemin İntikam Eğilimi ile Hayat Memnuniyeti Değişkeni
Arasındaki Kruskal Wallis H Analiz Sonucu
Hayat memnuniyeti

N

X

X2

P

Çok Memnunum

44

56.19

7,342

,032

Memnunum

73

57.39

Orta
düzeyde 118
memnıunum

57.35

Biraz memnunum

74

58.93

Hiç memnun değilim

51

59.89

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların intikam eğilim düzeyinin hayat
memnuniyeti değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılaştığı yani hayattan duyulan memnuniyet arttıkça intikam eğiliminin
azaldığı görülmektedir (x2=7,342; p=,032; p<0,05)
Araştırmanın altıncı sorusu “Örneklemin genel intikam eğilimi ne
düzeydedir?” şeklindedir.
Tablo 6: Örneklemin Genel İntikam Eğilim Düzeyine İlişkin Tanımlayıcı
İstatistik
İntikam
Eğilimi

N

En düşük

En yüksek

X

Ss

360

29

88

54.30

7.53

Tablo 6 incelendiğinde örneklemin genel intikam eğilimi düzeyinin orta
düzeyde olduğu görülmektedir (X=54.30).
Tartışma
Araştırmamızda Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin genel
intikam eğilim düzeyi ve intikam ile “cinsiyet, ekonomik durum, okul
ikliminden memnuniyet, subjektif (kişisel / öznel) dindarlık algısı, hayat
memnuniyeti” değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiş olup, bulgularla
ilgili tartışmalar şu şekildedir:
Araştırmamızda cinsiyete göre erkek öğrencilerin intikam eğilimi
puanlarının bayan öğrencilerin intikam eğilimi puanlarından yüksek
düzeyde olduğu ancak bu farkın (U=7547.2; p=,09; p>0,05) istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili
(Çoklar,2014) ve (Satıcı, Can, Akın,2015)
tarafından yapılan
araştırmalarda intikam eğiliminin cinsiyet değişkenine göre erkekler lehine
anlamlı düzeyde fark olduğu; (Güllü & Şahin, 2017) tarafından yapılan
araştırmada ise araştırma sonucumuzu destekler şekilde intikam eğilimi ile
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cinsiyet arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmamıza ait
sonuç bizlere cinsiyetin yani kadın ya da erkek olmanın intikam eğilimini
tek başına açıklayamayacağını göstermektedir. Zira intikam eğiliminin
bireyin psikolojik, duygusal, zihinsel ve sosyal dünyasıyla
beslenenkomplike bir duygu durumu olduğu vebu duygu durumunun
insanın sadece cinsiyetiyle sınırlandırılamayacak genişlikte ve derinlikte
bir anlam yapısına sahip olduğu ifade edilebilir.
Ekonomik durum değişkenine göre örneklemin ekonomik durumunun
yüksek ya da düşük olması intikam eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark oluşturmamıştır (x2=2,948; p=,142; p>0,05). Yani
ekonomik durum intikam eğilimini etkilememektedir. İntikamla
ilişkilendirilebilecek saldırganlık davranışı üzerinde ekonomik durumun
etkisini araştıran (Yurttaş (2016) ve (Yorulmaz, 2019), ekonomik düzey
arttıkça saldırganlığın da arttığı sonucunu bulmuşlar vede bu sonucu
saldırganlık neticesi oluşacak hukuki yaptırımları ekonomik gücün
kullanılarak aşılabileceğine olan inanç olarak değerlendirmişlerdir.
Günümüz koşullarında ekonomik durumun bireysel ve toplumsal anlamda
son derece etkin bir husus olduğu bilinmektedir. Ekonomik durumu yüksek
olan bireylerin sosyalleşme, toplumsal statü, kişisel gelişim aktivitelerine
katılım, daha üst düzey eğitim alma, yaşam standartları, sağlık
hizmetlerinden yararlanma, öz bakım, kaliteli beslenme gibi konulardaki
avantajlı durumu bilinen bir gerçekliktir. Ayrıca bireylerin yaşamaları
muhtemel iş bulma, barınma, aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılama gibi
stres yüklü problemlerin hepsi ekonomik durumla ilgilidir ve bu durum
kişinin psikolojik sağlığını dahi direkt ya da dolaylı etkileme potansiyeline
sahiptir. Fakat intikam eğiliminin ekonomik durumdan etkilenmemesi,
intikamın çok çeşitli kanallardan beslenen ve insan üzerinde çok etkin
olarak kendini hissettiren ekonomik durumu bile aşan çok güçlü
motivasyon potansiyeline/potansiyellerine sahip olduğunu göstermektedir.
Bu da insanlardaki adaleti sağlama anlayışının, mağduriyet yaşatanlara
karşı duyulan öç alma duygusunun ekonomik durumun etkisini aşan
şiddette olduğunu göstermektedir.
Subjektif (kişisel) dindarlık algısına göre katılımcıların kişisel dindarlık
algısının intikam eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
oluşturmadığı görülmüştür (x2=5,987; p=,297; p>0,05). Subjektif
(kişisel/özel) dindarlık algısı üzerine yapılan bazı araştırmalarda sübjektif
dindarlık algısının ile benlik saygısı (Ball vd.,2003; Şahin,2005), empati
(Şahin,2008), çevre duyarlılığı (Ünal,2010) gibi olumlu duygu
durumlarıyla pozitif yönlü; şiddet eğilimi (Yakut,2012), yalnızlık
(Turan,2018) gibi olumsuz duygu durumlarıyla negatif yönlü ilişkisi tespit
edilmiştir. Ayrıca subjektif dindarlık algısı ile kaygı (Tokat,2012),
yalnızlık (Yakut ve Certel, 2016; Certel ve ark.,2016), yabancılaşma
(Yakut,2016), stres (Şahin,2006) arasında anlamlı ilişki tespit edilememiş
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çalışmalarda söz konusudur ve bu çalışmalar araştırma sonucumuzu
dolaylı olarak desteklemektedir. Bu sonuç bizlere intikam gibi çok farklı
kanallardan beslenen ve diğer duygular üzerinde son derece güçlü bir
etkiye sahip duygu durumlarının insanın dindarlık konusunda kendisini
nerede konumlandırdığı veya dindarlığı konusundaki kişisel algısından
etkilenmediğini göstermektedir. Bir konu hakkındaki algımızın olumlu
olması, o konuyu tamamen içselleştireceğimiz ve tüm duygu
durumlarımızda
pozitif
yansımalarını
göreceğimiz
anlamına
gelmemektedir. Ayrıca burada dindarlık kavramına örneklemin yüklediği
anlamın mahiyeti ve kavramın çerçevesi tam olarak bilinmediğini de göz
önünde bulundurmak gerekir.
Okul ikliminden memnuniyet değişkeninegöre memnuniyetlerini “Çok
memnunum / memnunum /orta düzeyde memnunum/ biraz memnunum /
hiç memnun değilim” kategorilerinden “biraz memnunum” ve ‘hiç
memnun değilim’ olarak ifade eden katılımcıların intikam düzeylerinin
diğerlerinden daha yüksek olduğu ve ortaya çıkan bu farkın (x2=6,538;
p=,039, p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Yani bu
okul ikliminden memnuniyet ile intikam arasındaki negatif yönlü anlamlı
ilişkiye göre okul ikliminden memnuniyet azaldıkça intikam eğilimi
artmaktadır. İnsanın kendini rahat ve huzurlu hissettiği ortamlarda daha
rahat iletişim kurması, potansiyellerini daha kolay açığa çıkarması ve
kendi olma durumunu yani benlik saygısını daha üst düzeyde yaşaması
beklenir. Olumsuz anlam yüklenilen ve rahat olunmayan ortamlarda
insanın savunma içgüdüsü bağlamında gerginlik yaşaması, sağlıklı bir
iletişim kuramaması, eylemleri amacı dışında değerlendirebilmesi, küçük
çaplı tepkileri bile kendisi için bir tehdit olarak algılaması büyük bir
olasılıktır ve de tüm bu hissedilen ve yaşanılan olumsuzlukların insandaki
intikam eğiliminde yüksek düzeyde karşılık bulması da beklenen bir
durumdur. Ayrıca okul iklimi konusunda yapılan çeşitli araştırmalarda
okul ikliminden memnuniyet ile akademik başarı (Şahin, Kaya, Kablan,
2017), okul başarısı (Şahin, Turan 2017), okula bağlılık ve okul yaşam
algısı (Dönmez, Taylı 2018), öznel iyi oluş (Yakut,2018), öz-yeterlik
(Asıcı-İkiz, 2018), yaşam kalitesi (Argon – Kösterelioğlu 2009), evrensel
değerler (Bektaş, Nalçacı, Karadağ 2014) arasında bulunan pozitif yönlü;
okul temelli yalnızlık (Bakır Ağyar ve Kaya, 2017), şiddet algısı (Özdemir
ve Sezgin, 2011), yabancılaşma ve yalnızlık (Yakut, 2016) ile negatif
yönlü ilişkiler de okul ikliminin insanın pozitif ya da negatif algısı üzerinde
ne derece önemli olduğunu bizlere göstermekte ve araştırma sonucumuzu
desteklemektedir.
Hayat memnuniyeti değişkenine göre hayatlarından memnuniyet
durumlarını “Çok memnunum / memnunum / orta düzeyde memnunum /
biraz memnunum / hiç memnun değilim” kategorilerinden “biraz
memnunum” ve ‘hiç memnun değilim’ olarak ifade eden katılımcıların
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intikam düzeylerinin diğerlerinden daha yüksek olduğu ve ortaya çıkan bu
farkın (x2=7,342; p=,032, p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olduğu
görülmektedir. Yani hayat memnuniyeti ile intikam arasındaki negatif
yönlü anlamlı ilişkiye göre hayattan duyulan memnuniyet
azaldıkçaintikam düzeyi artmaktadır. Hayata yüklenilen olumlu ya da
olumsuz anlamın, ontolojik olarak “mutlu olma” kodları taşıyan insanın bu
kodları direkt ya da dolaylı olarak etkilemesi kaçınılmaz bir husustur.
Hayatına olumlu anlam yüklemenin bir yansıması olarak ortaya çıkan
hayat memnuniyeti, insanın yaşam serüveni içinde yüzleşmek zorunda
kaldığı psikososyal problemlerin aşılmasında son derece önemli bir
motivasyon kaynağı olarak değerlendirilebilir. Zira hayatından memnun
olmayan bireylerin moral-motivasyon kaybını yaşamaları ve bunun
yansıması olarak umutsuzluk, karamsarlık, stres, depresyon gibi.
psikosoyal problemlerle yüzleşme riski daha yüksek düzeyde olacağı
düşünülebilir. Ayrıca insanın çok boyutlu yapısı bir bütün olarak
düşünüldüğünde yaşanılan söz konusu psiko-soyal problemlerin insanın
diğer boyutlarını da olumsuz olarak etkilememesi düşünülemez.
Dolayısıyla yaşanılan bu olumsuzluklar insanın zihinsel, duygusal,
psikolojik ve fizyolojik yapısı üzerinde de karşılık bulacaktır. Hayat
memnuniyeti üzerine yapılan araştırmalarda hayat memnuniyeti ile umut
ve psikolojik sağlamlık (Uysal vd., 2017), iyimserlik (Kümbül Güler ve
Emeç,2006), mutluluk (Sürücü, 2016) gibi olumlu duygularla olan pozitif;
depresyon (Ayten, 2017) ve yalnızlık (Turan,2018) gibi olumsuz duygu
durumlarıyla negatif yönlü ilişkisi de hayat memnuniyetinin insanın psikososyal dünyası üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca
hayat memnuniyeti üzerine (Ayten, 2013) tarafından yapılan araştırmada
hayat memnuniyeti ile sağlık davranışlarını yerine getirme düzeyi arasında
tespit ettiği pozitif yönlü ilişki de hayattan duyulan memnuniyetin ya da
memnuniyetsizliğin insan üzerindeki son derece güçlü etkisi göstermesi
açısından önemli olduğunu göstermektedir.
Araştırmamızda örneklemin genel intikam düzeyinin orta düzeyde
olduğu görülmektedir (X=54.30). İntikam gibi olumsuz olarak algılanan ve
değerlendirilen bir konuda orta düzey değerler kırılgan bir durumun
göstergesidir. Zira orta düzey değerler, yükselme ya da düşme konusunda
riski barındıran kritik bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla intikam
düzeyinin orta seviyede olması her ne kadar yüksek olmamasından dolayı
olumlu şekilde yorumlanabilecek bir gösterge olarak kabul edilebilse de
özellikle üniversite öğrencilerinin gerek gelişim dönemi olarak içinde
bulundukları dönemin psikolojik kırılganlığa müsait olan yapısı gerekse de
eğitim, barınma, akademik başarı gibi zorlayıcı etkenlerin onlarda
oluşturduğu baskı gelecek için öngörülemeyecek bir yapıya sahiptir.
Bundan dolayı üniversite öğrencilerinin intikam eğilimlerinin orta düzeyde
olması tamamen olumlu bir anlam yüklenebilecek bir gösterge olmaktan
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ziyade her an yükselme eğilimi gösterebilecek riski barındıran bir süreci
ifade etmektedir.
Sonuç ve Öneriler:
Çok boyutlu bir yapı arz eden ve sevgi, mutluluk, empati gibi
kavramlarla sembolize edebileceğimiz aydınlık yönüne yönelme ve
kendini tamamlama eğilimi gösteren insan (Maslow,2001), çıktığı bu içsel
yolculuğunda karşılaştığı engellerin bir yansıması olarak pek çok psikososyal problemlerle yüzleşmek zorunda kalmakta ve tüm bu sorunlaronun
üzerinde derin duygusal travmalara neden olmaktadır. İnsanın tüm
enerjisini ve tüm motivasyonunu sadece öç alma duygusunun doyumuna
kanalize etmesi olarak ifade edebileceğimiz intikam da insanın aydınlık
yönüne yolculuğunda önüne çıkan engellerden ve yaşadığı derin duygusal
travma örneklerinden birisi olarak anlamlandırılabilir. Duygu
durumlarımıza yüklediğimiz olumlu ya da olumsuz anlamın; psiko-sosyal
dünyamızda da o düzeyde karşılığını bulduğumuzu düşündüğümüzde,
intikam gibi travmatik yönlü bir duygunun oluşturacağı muhtemel
psikolojik ve hatta fizyolojik tahribatı tahmin etmek zor değildir. Bu
bağlamda intikamın özellikle üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini
incelemek, her bakımdan sağlıklı bir gençlik yetiştirebilmek açısından son
derece önemlidir. Çünkü intikam duygusunun yıkıcı etkisinin sadece
üniversite öğrencileriyle sınırlı kalmayacağı, bu etkinin onların ülke
geleceğinin şekillenmesinde ileride üstlenecekleri görev ve
sorumluluklarını da olumsuz etkileyeceği kuvvetli bir ihtimal olarak
karşımızda durmaktadır.
İntikam duygusunun üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini
“cinsiyet, ekonomik durum, okul ikliminden memnuniyet, subjektif
(kişisel / öznel) dindarlık algısı, hayat memnuniyeti” değişkenleri
açısından inceleme amacı taşıyan araştırmamızda “Örneklemin genel
intikam eğiliminin orta düzeyde olduğu; intikamın cinsiyet, ekonomik
düzey, subjektif (kişisel / öznel) dindarlık algısı üzerinde anlamlı bir fark
oluşturmadığı ancak hayat memnuniyeti ve okul ikliminden memnuniyet
değişkenleri üzerinde negatif yönlü anlamlı bir fark oluşturduğu” tespit
edilmiştir.
İntikamın okul iklimi ve hayat memnuniyeti ile olan anlamlı ilişkisi
sonucuna göre şu önerilerde bulunulmuştur:
1- Günümüzün çıkan sorunu çözmek değil sorunun çıkış kanallarını
kapatarak sorunu engellemek şeklindeki popüler yaklaşımından hareketle
insanı merkeze alan, onu önceleyen ve empati, sevgi, hoşgörü gibi
değerlerle beslenen; intikam gibi travmatik duyguları pasifize eden ve en
önemlisi adaleti önceleyen insani bir felsefenin teşekkülü için gerekli
eğitsel ve hukuki alt yapının oluşturulması
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2- Üniversite öğrencilerinin kendilerini huzurlu hissedebilecekleri,
potansiyellerini daha rahat sergileyebilecekleri okul ortamlarının
oluşturulması
3- Üniversite öğrencilerinin hayat memnuniyetlerini artıracak
ekonomik, kültürel, sosyal, sportif etkenlerle ilgili tedbirlerin alınması
4- Öğrencilerin her bakımdan sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri
için onların özellikle moral ve motivasyonlarının artırılmasıyla ilgili
bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi
Tüm bu önerilerle ilgili sürecin aciliyetin en üst modunda hayata
geçirilmesi ve araştırmayla ilgili verilerin bundan sonraki araştırmalara
farklı bir bakış açısı sunması beklenmektedir.
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE İKİ DİLLİLİK VE İKİ
DİLLİ EĞİTİM UYGULAMALARI
Zeliha YAZICI
İnsanoğlu dil edinim yetisiyle doğar ve bu yeti doğumdan sonra
etkinleşmeye başlar. Çocuklarda dil yetisinin etkinleşebilmesi için dilsel
girdilere ve sözel etkileşimlere gereksinimi vardır. Erken çocuklukta dilsel
girdi kaynakları aile, akran ve okul çevresidir. Çocuklar aile, okul ve akran
gibi kültürel topluluklarda sunulan doğal deneyimler aracılığıyla dil
edinimini gerçekleştirir. Çocuklar, bu sosyal ortamlarda doğal yaşam
sürecinde, dinleme ve gerektiğinde uygun tepkiler verme, konuşma
dilindeki döngüyü anlama, sözcük dağarcığı ve dağarcığındaki sözcüklerin
anlamını kavrama ve konuşmalarında sözcükleri kullanarak karmaşık
cümle yapıları oluşturma gibi deneyimler edinir (Snow, Burns ve Griffin,
1998). İnsan beyninin nöro-kimyası, özellikle yaşamın ilk sekiz yılında
davranışsal ve çevresel uyaranlara karşı daha hassas olduğundan maruz
kaldığı uyaranların zenginliği ya da yetersizliğine bağlı olarak değişir ve
şekil alır. Zihin işlevlerinin en aktif olduğu bu yaşlarda nöronlar arası
bağlantıların (synapses) oluşumu çok hızlıdır (Şekil 1) (Thompson ve
Nelson, 2001).
Şekil 1. Beyin gelişiminde kritik yaşlar

Bu grafik, Thompson ve Nelson (2001)’dan alınmıştır.
Dil ve beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar dil, bilişsel, sosyal
ve duygusal gelişim açısından en duyarlı evrenin yaşamın ilk sekiz yılı
olduğunu göstermektedir (Şekil 2).
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Şekil 2: Erken beyin gelişiminde hassas dönemler (Sensitive periods’
in early brain development)

Bu grafik Hugo van Woerden (2018)’den alınmıştır.
Erken deneyimler dilin gelişimiyle ilgili sinaptik bağlantıların
oluşumunda da önemlidir. Merak ve öğrenme içgüdüsüyle, doğumdan kısa
bir süre sonra çevresel uyaranlarla etkileşime giren çocuk, çevresel
ortamlarda sunulan dilsel fırsat ve destekler aracılığıyla dil öğrenme
kapasitesinin ivmesini kolaylaştırmaktadır. Eğer çocukta konuşmayı
işleme biçimini etkileyen işitme kaybı, dilsel girdilerin işlenmesini
engelleyen otizm gibi özel bir durum veya dilsel girdilere erişimden
yoksun değil ise her çocuk bir ya da birden fazla dili edinebilir (Phillips ve
Shonkoff, 2000; Petitto, 2009; Thomas ve Johnson, 2008). Dünya
genelinde çocukların bir bölümü aile içinde anne babanın farklı dilleri
konuşuyor olması nedeniyle birden fazla dile maruz kalırken, büyük bir
bölümü yalnızca anadiline maruz kalarak anadilinin temel özelliklerini
öğrendikten sonra ikinci bir dil sistemi ile karşılaşmaktadır. İki/çok
dilliliğin gelişmesi, çocuğun dil ya da dillere ne zaman ve ne derece maruz
kaldığına, ayrıca dilsel iletişimin çocuğun ihtiyaçlarını ne düzeyde
karşıladığına bağlıdır (De Houwer, 1999; De Houwer, 2005). Nörofizyolojik araştırmalara göre beynin nörolojik yapısının, çocuğun
öğrenebileceği dil sayısını sınırlaması söz konusu değildir. Çocukların dil
edinme potansiyelleri, farklı öğrenme koşullarında bile oldukça dirençli
olduğu için normal gelişim sürecindeki her çocuk, çevresel dil girdileri
aldığı ve etkileşimde bulduğu takdirde tüm dilleri edinebilirler (Phillips ve
Shonkoff, 2000). Çok dilli çocuklarla yapılan çalışmalardan edinilen
bilgiler, çocuğun maruz kaldığı dilsel girdilerin hacmi, dil edinme
potansiyelinin aktifleşmesinde son derece önemli olduğu yönündedir.
Nöro-dilbilimsel araştırmalarda, erken çocuklukta iki ya da daha fazla dili
edinen çocuklarda özellikle beyinin broca dil merkezinde ve primer motor
korteks alanında etkileşmenin daha fazla olduğu, geç iki dillilerde ise bu
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alanlardaki etkinleşmenin erken öğrenenlere oranla daha az olduğu (Şekil
3) ifade edilmektedir.
Şekil 3: Erken ve Geç Çok Dilli Beyin

Bu figür “Wattendorf et al. (2014)’den alınmıştır.
Ayrıca, erken çocuklukta iki dilli edinim gerçekleştiren çocukların,
daha sonra öğrendikleri dilleri aynı sinaptik ağlara entegre ettikleri ve bu
ağı kullandıkları için daha sonra öğreneceklerin üçüncü ya da dördüncü dil
performansının da anadil/ilk dil yeterliliğine ulaşabilecek nitelikte olduğu
belirtilmektedir (Wattendorf, et al, 2014).
Bu sonuçlar, erken iki ya da çok dilliliğin öğretiminin doğru yöntem ve
yaklaşımlarla yapıldığı takdirde çocukların çevresel girdilerdeki bilgiyi
algılama, işleme ve kullanma gibi bilişsel esneklik kazanma gibi iyi
sonuçlar vereceğini göstermektedir.
Neden İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Modeli?
Nörolojik perspektiften bakıldığında tek dilin edinimini destekleyen
modele göre birçok dilin erken edinimini destekleyici eğitim/öğretim
modellerinin tercih edilmesi daha yarar sağlayıcı olacaktır. Erken
çocuklukta iki dilli eğitime maruz kalan çocuk, dil ve kültür hakkında da
bir anlayış geliştirir. Dolayısıyla erken çocuklukta sunulacak çift dilli
girdiler, dilsel-kültürel etkileşimi sağlayarak, çocukların kültürler arası
iletişim edinimine temel oluşturacaktır. Ayrıca iki dil ve iki kültürü de
anlama ve yordama becerisi geliştirerek diğer dil ve kültürlere önyargısız
uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır (Reinbein, 2018). Çocukların merak
ve keşfetme dürtüsü göz önüne alındığında, doğal yollarla dil/diller
hakkında bir anlayış geliştiren çocuk, her iki dil içinde iletişimsel yeterlilik
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ve kültürel farkındalık edinecektir. Böylece içinde yaşadığı sosyo-kültürel
yapının karakteristik yaşam biçimi, toplumsal algı, ilgi ve değerlerinin
temelini oluşturacaktır (Schwartz ve Palviainen, 2016).
Yukarıda ifade edilen gerek araştırma sonuçları ve gerekse diğer
bilimsel çıkarımlara göre iki dil/çok dil ediniminin temelinde iletişim
yatmaktadır. Eğer çocuklara bu sosyal bağlamlar ve ortamlar sunulursa
çocukların bu anlamda birden fazla dili rahatlıkla öğrenebilecekleri
anlaşılmaktadır. İki/çok dile sahip ülkelerdeki çocukların dengeli iki dil
edinmesinde çocuklara sağladıkları ortamlar ve girdiler ön plana
çıkmaktadır. Dolayısı ile çocuklara bu ortamları sunacak eğitim
programları ve uygun modeller sunulduğunda sorunlar çözüme
ulaşabilecektir.
Erken Çocukluk Döneminde İki Dilli Eğitim Uygulamaları
Erken yaşta iki dilli eğitim programlarıyla ilgili yapılan güncel
araştırmalarda, iki dilli eğitim programlarının çocuğun dil ve bilişsel
gelişimine olumlu katkıları olduğuna vurgu yapıldığı görülür. Bu
araştırmalarda genel olarak erken çocukluk yıllarının yalnızca anadilde
değil ikinci dilde de kritik dönem olduğu vurgulanarak, iki dilli eğitim
programlarının tek dilli eğitim programlarından daha başarılı olduğu ifade
edilmektedir (Barrett, Cooper ve Teoh, 2007; Schwartz ve Palviainen,
2016; Schwartz, MorSommerfeld ve Leikin 2010; Tekin, 2016). Doyé
(2009), erken yaşta başlayan ikinci dil eğitiminin çocuğun toplumsal ve
bireysel gelişimini etkilemesi yanında kültürel gelişimine de olumlu yönde
katkı sağladığını vurgular ve bunun çocukta kendi dili ve kültürünün
dışında başka dillere ve kültürlere karşı da farkındalık kazandıracağını
belirtir. Ayrıca, kültürlerarası iletişim yetisinin kazanılmasına temel
oluşturularak çocukların farklı kültürlerden insanlara da olumlu yaklaşım
göstereceğine dikkat çeker.
Çok kültürlü ortamlarda yer alan çocuklarının iki/çok dil kazanımlarını
desteklemek amacıyla birçok ülkede farklı eğitim modellerinin
uygulandığı görülür. Ancak her ülkedeki azınlık-çoğunluk dil ilişkileri,
dillerin prestij ve statüleri, etnik gruplar, sosyo-kültürel, dilsel, sosyopolitik ve etnik bağlamlar gibi birçok faktör iki dilli eğitim modellerinin
farklılaşmasına neden olabilmektedir (Hickey 2001; De Palma 2010,
Schwartz ve Palviainen 2016). Farklı ülkelerde uygulanan iki dilli eğitim
modelleri (Şekil 4) ile ilgili kısa bilgi aşağıda sunulmuştur.
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Şekil 4. İki dilli eğitim modelleri

Geçiş/Geçişken Model; Azınlık dil grubundan gelen öğrencinin
anadilini temel düzeyde öğrenmesi ve daha sonra egemen dile geçişini
sağlamak amacıyla kullanılan modeldir. Bu modelde, ilk 1-2 yıl
programların bir bölümü anadilde, bir bölümü egemen dilde yürütülür. Üç
yılı geçmemek kaydıyla öğrenciler ilk öğrenmelerini anadilinde yapar.
Özellikle okuma yazma ve matematik, sosyal bilimler ve fen bilgisi gibi
derslerin kavramasında gerekli akademik becerileri geliştirmek için anadil
araç olarak kullanılır (Freeman, 2007).
Koruyucu/İdame Model; Öğrencinin anadilini koruması, dilsel ve
kültürel kimliğini güçlendirmesi ve etnik kimliğini ifade edebilmesi
amaçlanır. Öğrenciler, temel eğitimin büyük bir bölümünü en az %50’sini
anadili ve ilerleyen yıllarını egemen dilde tamamlar. Eğitimin ilk bir iki
yılında uygulanan programların bir bölümü anadilde yapılmaktadır.
Öğrenciler en az dört yıl boyunca anadilde eğitim alarak anadilinde
akademik yetkinlik ve yeterlilik kazanması amaçlanır. Bu model, İngiltere
de Galcenin, İspanya da Katalancanın Kanada’da Fransızcanın
öğretilmesinde kullanılan modeldir (DePalma, 2010).
Geçiş, koruma, zenginleştirilmiş ve miras dil modelleri; erken ve geç
çıkış programları olarak iki farklı şekilde uygulanır. Erken çıkış
programları; öğrencilere bir veya iki yıl anadilinde eğitim verilir ve daha
sonra egemen dilde eğitime geçilir. Geç çıkış programları; öğrencilere 4
yıldan 6 yıla kadar anadilde eğitim alır ve sonra egemen dile geçer. Geç
çıkış uygulamalarında öğrencilerin her iki dilde de akademik olarak
başarılı olduğu araştırmalarca vurgulanmaktadır. İki dilli eğitimin aynı
sınıf ya da farklı sınıf ortamlarında verilmesi durumu söz konusu olabilir.
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Tek yönlü uygulamalarda, farklı dili konuşan öğrenciler farklı eğitim
ortamlarında öğrenim görürler. Çift yönlü uygulamalarda farklı dili
konuşan öğrenciler aynı sınıf ortamında öğrenim görür. Bu durumda
öğrenciler, farklı dersleri farklı dillerde alabilir. Örneğin; tarih dersini
İngilizce, Coğrafya dersini İspanyolca alabilir. Ya da aynı ders iki farklı
dilde anlatılır. Öğretmenin iki farklı dilde de ders anlatabilecek dil
yeterliliğe sahip olması beklenir. Bu uygulama güçlü bir iki dillilik
uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Ancak ülkelerin; etnik
popülasyonu, yaşadıkları tarihsel deneyim, siyasi tutumlar, göçmen ve
azınlık gruplarının statüleri iki dilli eğitim modellerinin uygulama
biçimlerinde farklılıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle mutlak
standartlardan bahsetmek oldukça güçtür. Her bir bağlam kendine özgü
benzersiz bir yapıya sahip olduğu için erken çocuklukta uygulanan iki dilli
eğitim modellerini belli kategorilerde genelleştirmek oldukça zordur
(Çetintaş ve Yazıcı, 2016). Ancak erken çocukta yaygın olarak kullanılan
iki dilli eğitim modelleri daldırma/immersion ve zenginleştirilmiş çok
kültürlü modellerdir (Şekil 5).
Şekil 5. Erken çocuklukta iki dilli eğitim modelleri

lv}lol7l]]oo]R]]u
Modeller

Daldırma/Immersion
Modeli

Zenginleştirilmiş/Çok
Kültürlü Modeller

Daldırma/Immersion: Anaokulları ve temel eğitimin birinci, ikinci
sınıf kademelerinde uygulanan “erken daldırma/early immersion”
(Rhodes, Ochoa ve Ortiz, 2005) programında öğrenilmesi istenilen ikinci
dil, anadili ile birlikte sınıf ortamlarında günlük dil olarak kullanılır.
Anadiliyle birlikte ikinci dilde de dinleme ve anlama becerisi desteklenir.
Bu modelde öğretmenler eğitim etkinliklerini ve günlük rutinlerini
yaparken her söylediğini jest, mimik ve beden hareketleriyle birlikte görsel
materyalleri de yoğun olarak kullandığı için çocuğun ikinci dili
edinmesinde birden fazla duyu harekete geçirilir. Erken çocukluk
döneminde çocuklar anadilini ses yapısı, anlamsal içerik ve kapsamını
anne babalarıyla etkileşimlerinde maruz kalarak doğal yolla edindiği gibi
ikinci dilin temel yapı taşlarını da ikinci dilin kullanıldığı ortamlara akran
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ve öğretmenle etkileşimlerle doğal yolla maruz kalarak gerçekleşir.
Daldırma modelinin uygulandığı sınıf ortamında, “bir dil - bir öğretmen“
ilkesi doğrultusunda anadili ve ikinci dil eş zamanlı olarak kullanılır. Sınıf
ortamında her iki dile eşit sürenin yer verilmesi en önemli ilkedir. Ayrıca
anaokullarında hedef dilin öğretilmesi ders saatleri ile sınırlı değildir.
Öğretmenler eş zamanlı olarak sınıf ortamında etkinliklerini uygulayarak,
gün içerisinde çocuklarla iki öğretmen kendi hedef dilini kullanarak
çocuklarla etkileşim kurar. İkinci dil öğretmenleri öğretecekleri dilin doğal
konuşucusu (native speaker) ya da doğal konuşucu seviyesinde dil
becerilerine sahiptir (Çetintaş ve Yazıcı, 2016).
Zenginleştirilmiş Model; Azınlık diline mensup öğrencinin anadilini
koruması ve toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır. Çoğulculuğun yaygın bir şekilde kabul edilmesi ve
toplumda benimsenmesi önemsenir. Farklı kültürlerin kaybolmasının
önlenmesi amaçlanır.
Öneriler
Bireyin kendi dilini konuşma hakkı önemli bir insan hakkı olarak
görülerek uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmıştır. Bireyin
anadilini kullanması kadar içinde yaşadığı toplumun dilini öğrenme hakkı
da vardır. Özellikle çok dilli ve çok kültürlü toplumlarda yaşayan
çocukların hem anadillerini hem toplum dilini öğrenmek en temel insan
hakkıdır. Bu nedenle çok dilli ülkelerde etnik veya göçmen gruplarının
taleplerini ve ilgili ülkenin bu talepleri karşılamadaki esnekliği önemlidir.
Sınıf ortamında iki farklı dilin kullanıldığı (öğretmenin iki dilde de öğretim
yapabilecek dilsel yeterlikte olması koşuluyla), eğitim programlarının çift
dilde hazırlandığı, aynı anda iki dilin de aktarılmasının söz konusu olduğu
uygulamalar yapılmalıdır. İki dilde eğitim programlarının yürütülmesi
için, iki veya daha fazla dilde eğitim verebilecek yetkinlikte olan
öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin iki dilde eğitim verebilmesi
için hem azınlık/etnik dilinde hem de ülkenin eğitim dilinde ders
anlatabilecek yetkinlikte yetiştirilmesi gerekmektedir.
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ EDEBÎ METİNLERİN
ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL ÖĞELERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Tuncay TÜRKBEN
Giriş
Türkçe öğretiminin temel amacı; okuma kültürü edinmiş, anlama ve
anlatma becerileri gelişmiş düşünen bireyler yetiştirmektir (Aslan, 2017, s.
1-3; Dilidüzgün, 2017, s. iii; Göçer, 2017, s. 7-8; Göğüş, 1993; Kavcar,
Oğuzkan ve Sever, 2005, s.3; MEB, 2019; Sever, 2003; Sever, Kaya ve
Aslan, 2013, s. 11-15; Sever, 2015, s. 23). Bu becerilerin öğrencilere
kazandırılmasında ders kitapları en temel araçlardan bir tanesidir. Ders
kitabının iyi düzenlenmiş bir öğrenme aracının özelliklerine sahip olması,
görsel ögelerle desteklenmesi ve içeriğinin iyi düzenlenmesi
gerekmektedir. Hedeflenen becerilerin kazandırılmasında çocukların ilgi,
gereksinim ve dil evrenine uygun Türkçenin anlatım olanaklarının
yansıtıldığı metinlerin ders kitaplarında yer alması da ayrı bir önem
taşımaktadır. Sever (2013, s.18), çocukta ana dili sevgisi ve bilincinin
gelişmesi için çocuğun dil ve anlam evrenine uygun metinlerle
karşılaşmalarına bağlı olduğunu belirtmektedir. Öğrenciler, bu metinler
aracılığıyla hem dil becerilerini geliştirirler hem de ana dilinin kurallarını
sezip öğrenirler (Sever, Kaya ve Aslan, 2013, s.11). Baş’a (2015) göre
Türkçe öğretiminin niteliği, çocuk edebiyatından faydalanma düzeyiyle
ilişkilidir. Temizyürek, Şahbaz ve Gürel’e (2016, s.21) göre de birbirine
ayrılmaz halkalarla bağlanan dört temel beceri üzerine inşa edilen ana dili
eğitiminde, temel dil becerilerinin kazandırılmasında çocuk edebiyatı
ürünlerinden yararlanılmalıdır. Hedeflenen becerilerin kazandırılması için
Türkçe öğretimi; “Türkçenin anlatım olanaklarını yansıtan, düzeye uygun
çeşitli türdeki metinlerle; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma, yazma
becerilerini uygulamalarla geliştirebileceği; düşsel ve düşünsel birikimini
sürekli sınama ve geliştirme olanağı bulacağı; insana, yaşama, doğaya
özgü duyarlılıklar kazanabileceği etkinliklerle yapılandırılmalıdır.”
(Sever, 2013, s.23).
Türkçenin eğitim ve öğretiminin en önemli sorunlarından birisi doğru
ve etkili metni seçmek ve bu metnin sınıf içinde yine etkili ve verimli bir
biçimde işlenmesidir (Yalçın, 2018, s.164). Çocuk edebiyatı metinleri, bu
doğrultuda ders kitaplarına metin seçiminde vazgeçilmez araçlardandır.
Çünkü çocuk edebiyatı metinleri oluşturulurken, hedef kitlenin algılama
düzeyi, ruh dünyası, ilgi alanı ve yaş durumuna uygun olması göz önünde
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bulundurulur (Yalçın ve Aytaş, 2011, s.16). Çocuklara yönelik hazırlanan
metinler dili, konusu, içeriği, anlatımı, yalınlığı ve içtenliğiyle onlara özgü
olmalıdır (Arıcı, 2016, s.2). Bu metinlerin taşıdığı özellikler itibariyle
çocuğa görelik ilkesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Çocuğa
görelik, onun ilgilerini, gereksinimlerini, dil evrenini göz önünde tutmayı,
hazırlanacak okuma metnini bunlarla örtüştürmeyi zorlar (Sever, 2013,
s.17). Çocuğun okuyacağı metin ile çocuk arasında ilgi, gereksinim, dil,
anlam, bakış açısı ve düzey bakımından bir ilişki olmak zorundadır. Türkçe
öğretiminde kullanılacak metinlerin hem biçimsel, içerik ve eğitsel
özellikleriyle çocuğun doğasına, ilgi ve gereksinmelerine, dil ve anlam
evrenine uygun olması hem de yazın olma ilkelerini taşıması
gerekmektedir (Çer, 2016, s.86).
Çocukta, edebiyat zevkinin oluşması, Türkçe öğretimi ortamlarında
çocukların sürekli olarak sanatçı duyarlılığının yansıdığı metinlerle
buluşturulmasına bağlıdır. Anlama ve anlatma becerileri gelişmiş,
düşünen, duyarlı bireylerin yetişmesi için ilköğretim birinci sınıftan
başlayarak öğrenciler, bu tür metinlerle karşılaştırılmalıdır. Metinler,
planlı ve amaçlı bir şekilde yapılandırılarak öğrencilere sunulmalıdır (Baş,
2014, s.472). Çocuğun üst düzey düşünebilmesi, dil bilinci ve duyarlılığı
kazanabilmesi, insana yaşama ve doğaya duyarlı olabilmesi, toplumsal,
dilsel ve kişilik olarak gelişebilmesi, gizil güçlerinin açığa çıkartılabilmesi
ve okuma kültüründe yer edinebilmesi için çocuğa göre olan metinler,
Türkçe öğretiminin vazgeçilmez birer uyaranı olmalıdır (Çer, 2011,
s.1402). Dilidüzgün’e (2018, s.7) göre de yazınsal değere sahip, estetik
niteliği ve bütünlüğü olan metinler, okuma- anlama becerisinin
gelişiminde; düşünme, karşılaştırma ve eleştirme yeteneğinin
artırılmasında etkilidir. Aslan’a (2017, s.7) göre de Türkçe ve edebiyat
öğretiminin amaçlarına ulaşılma sürecinde yararlanılabilecek en önemli
araçlar yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıdır. Öğrenme
ortamlarında bu yapıtlardan olabildiğince yararlanılmalıdır. “Öğretmenler,
çocukların edebiyat yapıtlarıyla buluşmaya yaşam boyu ilgi duymaları,
bunu temel bir gereksinim olarak duyumsamaları için bu nitelikli yapıtlarla
edebiyat merkezli çalışmalara yer vermeli; öğrencilerin bu yapıtların
anlam dünyalarına inebilmelerini, bu yapıtlardaki yaşamları anlamalarını,
yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmalıdır.”
(Aslan, 2017, s.7-8). Soysal’a (2018, s.41) göre öğretmenin, temel dil
becerilerinin geliştirilmesindeki her tür eğitim ortamına çocuk edebiyatı
ürünleri ile katkı sunabilmesi ise çocuk kitaplarını ve onların yazarlarını
tanımasına bağlıdır.
Türkçe ders kitapları, kırsal kesimdeki çocuklar dâhil bütün öğrenciler
tarafından ulaşılabilen bir kaynak olduğu için özenle hazırlanılmalıdır.
Ders kitaplarında renk ve çizginin anlatım olanaklarıyla desteklenen sayfa
tasarımı, çocukların görsel algısını uyaracak ve geliştirecek özellikler
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taşımalıdır. İçerik ve tasarım özellikleriyle çocukların belleğinde kitap
kavramına ilişkin olumlu bir imge geliştirmelidir (Sever, 2015, s.25).
Türkçe derslerinde araç olarak kullanılacak metinlerin seçimine ilişkin
ilkelerin oluşturulmasında; temel değişkenin iyi belirlenmesi gerekir. Bu
araştırmada temel değişken başka bir deyişle ilkelerin belirlenmesinde
öncelenen odak kavram “çocuğa görelik” ilkesidir (Canlı, 2014, s. 88). Bu
doğrultuda ders kitaplarına seçilecek nitelikli çocuk edebiyatı yapıtları ile
çocukların duygu ve düşünce dünyaları devindirilerek Türkçe öğretiminin
temel amacı olan okuma kültürünün edinilmesi ve temel dil becerilerinin
kazandırılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır.
Alanyazından elde edilen bilgi ve bulgular göstermektedir ki Türkçe
ders kitabındaki metinlerin önemi büyüktür. Türkçe Dersi Öğretimi
Programı’nda (MEB, 2019) belirtilen hedef ve amaçlara ulaşmada çok
uyaranlı eğitim ortamlarında nitelikli çocuk edebiyatı metinleri ve
beraberinde hazırlanacak etkinliklerin etkili yöntem ve tekniklerle
işlenmesi gerekmektedir. Mevcut çalışmada Türkçe ders kitabındaki edebî
metinler, çocuk edebiyatının temel ilkesi olan çocuğa görelik açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Ders kitabındaki metinler tasarım, içerik ve
eğitsel özellikleriyle inceleme konusu yapılmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, ilkokul Türkçe ders kitaplarındaki( 3 ve 4. sınıf)
edebî metinleri çocuk edebiyatının temel öğeleri açısından incelemektir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinler tasarım özellikleri
açısından çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun mudur?
2. Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinler içerik özellikleri
açısından çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun mudur?
3. Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinler eğitsel özellikler
açısından çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun mudur?
YÖNTEM
İlkokul Türkçe 3 ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinleri
çocuk edebiyatı ölçütleri (çocuğa görelik) açısından incelemeyi amaçlayan
bu çalışmada tarama /betimleme modeli kullanılmıştır. 3 ve 4. sınıf Türkçe
ders kitaplarından on iki edebî metin amaçlı örnekleme yöntemiyle inceme
konusu yapılmıştır. Dokümanlardan elde edilen verilerin analizinde, nitel
veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel
analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir
biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce
sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, açıklanır ve yorumlanır. Nedensonuç ilişkileri incelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013, s.256).
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Türkçe ders kitabındaki edebî metinler tasarım özellikleri (boyut, kâğıt,
sayfa düzeni, harfler ve resimler), içerik özellikleri (konu, tema, ileti,
karakterler, dil ve anlatım, çevre) ve temel eğitim ilkeleri açısından
incelenmişlerdir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması
gereken özellikleri Sever (2013, s. 120-137) şöyle sıralar:
1. Çocuk Kitaplarının Taşıması Gereken Tasarım Özellikleri: Çocuk
edebiyatı metinleri, birçok özelliği içerdiğinde yapıt niteliğine ulaşabilir.
Çocukların görsel algılarının ve kitaba duydukları sevginin gelişiminde
önemli etkileri olan tasarım (biçimsel düzenleniş ya da dış yapı) özellikleri
ise şu başlıklar altında inceleme konusu yapılabilir:
 Boyut(lar): Çocukların sürekli değişen ilgilerini kitaplara
yöneltebilmek için, çocukluğun ilk yıllarında, değişik boyutlardaki
kitaplardan yararlanılmalıdır.
 Kâğıt: Çocuk kitaplarında kullanılan kâğıdın niteliği, kitabın görsel
niteliğini belirleyen bir öğedir. Kitaplarda kullanılan kâğıt, resimlerin
niteliğini ve renkleri özgün biçimleriyle yansıtabilmeli, yazılanların
kolayca okunabilmesine olanak sağlamalıdır.
 Kapak-Cilt: Kapak, çocuğun kitaba yönelmesini sağlayan ilk
uyarandır. Kapağın tasarım özellikleri, kapak resminin görsel etkisi
çocuğun kitabı izleme-okuma isteğini artırır.
 Sayfa Düzeni: Kitabın sayfalarında yer alan tüm öğeler (resim,
fotoğraf, yazı, rakam vb.) arasındaki uyum ile sayfa kenarlarındaki okuma
izleme rahatlığı sağlayan boşlukların yarattığı bütünlük, sayfa düzeninin
estetik niteliğini belirler.
 Harfler: Çocuk kitaplarında kullanılan harfler, sayfa düzeninin
niteliğini etkileyen bir değişken olarak yaşlara göre uygun boyutlarda
olmalı ve kolay okunabilir özellikler taşımalıdır.
 Resimler: Sanatçı duyarlığı ile hazırlanmış resimler, çocukların duyu
algılarının eğitilmesine, geliştirilmesine katkı sağlar. Çocuklar, yazıyla
aktarılanlara renk ve çizginin estetik diliyle görsel yorum katan resimlerin
kılavuzluğunda, duyma ve düşünme serüvenlerine çıkarlar. Böylece,
çocuklar, sözcüklerin ve çizginin oluşturduğu çok uyaranlı anlam
evreninde, iletileri anlama sorumluluğuna dönük denemelere başlarlar. Bu
denemeler duyarlı yetişkinlerin çabalarıyla, nitelikli yapıtlarla
sürdürülürse 6-7 yaşından başlayarak çocuklar için kitaba yönelmenin,
yazılı kültür ürünleriyle iletişim kurmanın yolları da açılmış olur.
2. Çocuk Kitaplarının Taşıması Gereken İçerik Özellikleri: Dil ve
anlatım, karakter(ler), konu, izlek ve çevre çocuk edebiyatı metnini
yapılandıran temel öğelerdir. Çocuk edebiyatı öğretiminde, bu öğeler,
çocuk kitaplarının taşıması gereken içerik özellikleri olarak ele alınmalıdır.
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 Konu: Çocuk edebiyatında yazar tarafından seçilen konu ile
çocukların gelişim özellikleri ve gereksinmeleri arasında bir koşutluk
bulunmalıdır. Çocuk edebiyatı öğretiminde, incelenen kitapların konuları;
çocuğun ilgilerine, sevgi ve özgürlük gereksinmesine uygunluğu
açısından, dil ve içerik bütünlüğü içinde sınanmalıdır.
 İzlek (Tema): Sanatçının ele aldığı konuyla okurda uyandırmak
istediği etkidir izlek. İzlek, konunun işlenişiyle, geliştirilişiyle ortaya çıkan
soyut anlamdır/ anlamlardır. Çocuk edebiyatı yapıtlarında, konu ve izlek
arasında güçlü bir ilişkinin olması, metnin çocuk üzerindeki yazınsal
etkisini arttırır.
 Karakterler: Çocuklara seslenen roman, öykü, oyun ve anlatılarda
başından olay/olaylar geçen kişi / kişiler ( kahraman/ kahramanlar), yazar
tarafından duygu, düşünce ve tutkularıyla geliştirilir. Çocuk edebiyatı
yapıtlarında, iyi geliştirilmiş devingen karakterlerin, çocukların kitaba ve
okumaya ilgisini artıran önemli bir öğe olduğu bilinmektedir.
 Dil ve Anlatım: Edebiyat metni her şeyden önce bir dil ürünüdür,
dilin en yetkin kullanım örneklerini yansıtır. Nitelikli çocuk kitapları erken
dönemden başlayarak çocuklara gelişimlerine uygun zengin bir dil çevresi
sunan; onların söz varlığını, dil bilincini ve duyarlığını geliştiren araçlardır.
 İleti: Sanatçının, yapıtı oluşturmasına neden olan, çocukla paylaşmak
istediği duygu ve düşüncedir. Çocuklarda oluşturmak istediği temel
duyarlık, onlara iletmek istediği asıl düşüncedir.
 Çevre: Her insan bir toplumsal çevrede yaşamını sürdürür; o çevrede
ilişkilerini biçimlendirir. İnsanı tüm boyutlarıyla anlamaya çalışan
edebiyat yapıtlarının değerlendirilmesinde, insanı var eden toplumsal
çevrenin de bir değişken olarak inceleme konusu yapılması gerekir.
3. Yapıtların Temel Eğitim İlkeleri Açısından Sınanması: Tasarım ve
içerik özellikleriyle bir bütün olarak çocuk edebiyatının ilkelerine
uygunluk gösteren yapıtlar, bazı temel eğitim ilkelerinin kılavuzluğunda,
çocuğun gelişim özelliklerine ve evrensel değerlere uygunluğu açısından
sınanmalıdır.
BULGULAR
1.

Tasarım Özellikleri Açısından Türkçe Ders Kitapları

Öğrencilerin ders kitaplarından etkili bir şekilde yararlanmaları,
tasarımlarının çocuğa görelik ilkesi doğrultusunda düzenlenmesine
bağlıdır. Tasarımın, öğrencide estetik duygu kazandıracak ve içeriği de
destekleyecek nitelikte olması gerekir. Metinlerde çocuğun yaşına uygun
yazı tipi ve punto kullanılmalıdır. Sayfa tasarımında görsel öğe ve metin
dengeli bir şekilde yer almalıdır.
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3. sınıf Türkçe ders kitabının (SDR) sayfa kenarları düzgün ve pürüzsüz
bir biçimdedir. Okuma ve izlemenin iyi yapılabilmesi için yazı ve
resimlerin düzenlenmesi dengeli bir şekilde yer almaktadır. Satır aralıkları
ve kelime mesafeleri uygun olup paragrafların kısa tutulmasına dikkat
edilmiştir. 3. sınıf çocukları için ideal yazı puntosu 14’tür (Nas, 2014,
s.67). İncelenen hikâyeler bu açıdan uygunluk göstermektedir. Harflerin
renk ve kalınlığı okuma ve izleme açısından çocuğa görelik ilkesine
uygundur. Çocuk kitaplarındaki resimlerin sade, açık ve konuya uygun
olması gerekmektedir. Bu doğrultuda incelenen metinlere ait görsellerin bu
özellikleri taşıdıkları görülmektedir. Görseller, çocukta metin ile ilgili
önbilgilerini sorgulayıcı ve hatırlatıcı niteliktedir.
İnceleme kapsamına alınan “İnci”, “Uzaya Yolculuk”, “Haylaz Karpuz
ile Kavun Teyze” metinlerinin puntosu 15’tir. Bu açıdan bakıldığında bir
uyumsuzluk söz konusudur. Her çocuğun hayalinde uzaya çıkma
düşüncesi olduğu için astronot kıyafeti içindeki çocuk ve uzay aracı
çocukların ilgisini çekecektir. Çocuğun düş ve düşünce dünyasını
devindirecektir. Resimler, dilsel metnin çocuğun belleğinde
canlandırmasına katkı sağlamakta, çocuğun düşünmesine, düş kurmasına
ve eğlenmesine olanak tanımaktadır. “Uzaya Yolculuk” metninde çocuk
karakterinin hayal ettiği şeyleri, görseller desteklemekte, çocuğun/
öğrencilerin estetik beğeni düzeyinin gelişmesine yardımcı olabilecek
niteliktedir.
“Haylaz Karpuz ile Kavun Teyze” adlı öyküde görseller metne görsel
bir yorum katarak metnin anlamını tamamlamasına rağmen çocuğun
estetik beğeni düzeyini geliştirecek düzeyde bulunmamıştır. “Suna Sirkte”
metninin görselleri de çocuğun düşünmesine, düş kurmasına ve
eğlenmesine katkı sağlayacak nitelikte bulunmamıştır. Metnin konusu
çocukların ilgisini çekebilecekken, çocuğun metinle iletişimini sağlamada
önemli bir rol üstlenen görsellerin çizgi ve renkleri çocuğun beğenisine
hitap etmemektedir. “Not Defteri” öyküsünde okul eşyalarının tutumlu ve
temiz kullanılması gerektiği ele alınmaktadır. Bu eşyalar, kendilerini
kullanan çocuğa (karaktere) karşı kızgındırlar. Görsellerde de kızgın ve
üzgün okul malzemeleri yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında resimler
yazının içeriğini desteklemektedir. Sayfada yer alan bütün öğeler arasında
da bir uyum olduğu görülmektedir. “Bayrak Hasreti” ve “Geçmiş Olsun
Ecenur” öykülerinde de yazarın okura vermek istediği ileti, kurgu
resimleriyle iletilmeye çalışılmıştır. “Beyaz Kuş” metninin görselleri de
çocuğun metnin içeriğine ilişkin düşsel ve düşünsel bir hazırlık yapmasına
katkı sağlamaktadır. Kullanılan resimler çocukta resim yapma isteği
uyandırmaktadır.
4.sınıf Türkçe ders kitabındaki “Konuşan Kitap” metnine ait görseller
metnin içeriğini kısmen yansıtmaktadır. Yazar, çocuk kitaplarını, yerinde
duramayan çocuklar gibi aktarmaktadır. Metnin içeriğinde anlatılanlar ile
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görseller örtüşmektedir. Ancak ikinci sayfada resimli kitap ve resimsiz
kitaba ilişkin bir görsele yer verilmemiştir. Ayrıca yer verilen görseller de
metnin anlamını tamamlama noktasında yetersiz kalmaktadır. “Güneşi
Bile Tamir Eden Adam” öyküsünün görselleri ise metnin iletisi ve
başlığıyla uyum içindedir. Yardımlaşma ve insanlarla iyi ilişki kurmanın
önemi resim diliyle ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu metinde resimlerin
metne oranı düşüktür. Bu yaş düzeyinde % 50 düzeyinde olması
gerekmektedir (Nas, 2014, s.68). “Dağdaki Kaynak” metninde ise
resimlerin metne oranı ve yazı puntosu çocukların düzeyine uygundur.
Ancak satır aralıkları gözü yoracak düzeydedir. Görseller; içerikle tutarlı,
metnin anlamını tamamlamakta ve metnin iletisine sanatsal bir duyarlılıkla
katkı sağlamaktadır.
“Evini Arayan Ardıç Tohumu” öyküsünde ise evini arayan ardıç
tohumunun yolculuğu anlatılmaktadır. Görsel olarak da bir ardıç ağacı bir
de çınar ağacı verilmiştir. Görseller, estetik bir uyaran olarak çocukları
etkilemekten uzak görülmektedir. Bu nedenle de çocuğa görelik ilkesi
açısından yetersiz bulunmaktadır. “El Sanatlarını Yaşatalım” metninin
görsellerinin metne oranı azdır. Yazı puntosu ise çocukların yaş düzeyleri
açısından uygundur.
2.

İçerik Özellikleri Açısından Türkçe Ders Kitapları

İlkokul Türkçe ders kitapları, çocuğa görelik ilkesi doğrultusunda konu,
tema, ileti, karakter ögeleri açısından incelenmişlerdir. İncelenen 3. sınıf
Türkçe ders kitabındaki edebî metinlerin büyük bir kısmı, çocuğa görelik
açısından uygun bulunmuştur. Edebî metinlerde ele alınan konular;
alçakgönüllülük, çevre temizliği, misafirperverlik, sirke gitme, tutumlu ve
düzenli olma, bayrak sevgisi, büyüklerin sözünü dinleme, oyuncak
gemilerle oyun oynama şeklindedir. Çocuk edebiyatında konu, çocuğu
metnin anlam evrenine çeken, kitapla iletişimini sağlayan bir öğedir. Ele
alınan konular, çocuğun ilgi ve gereksinmeleriyle ilişkilendirildiği ölçüde
önem kazanır (Sever, 2013, s.119). Metinlerde ele alınan konular
incelendiğinde konuların; çocukların gelişim düzeyine, anlama ve
anlamlandırma düzeylerine uygun olduğu, olayların çocuğun
düşünmesine, düş kurmasına ve hoşça vakit geçirmesine olanak sağladığı
görülmektedir. Temalar ise erdemler, doğa ve evren, millî kültürümüz,
çocuk dünyası, vatandaşlık görevlerimiz, millî mücadele, sağlık ve
ulaşımdır.
İleti, yazarın okurla paylaşmak istediği asıl düşüncedir. Yazınsal
nitelikli metinlerin amacı, çocukların sezme, duyma, düşünme yetilerini
geliştirmek, onlara insana özgü duyarlılıklar kazandırmaktır (Sever, 2013,
s. 140). “İnci” adlı öyküde alçak gönüllü olmanın insana hayal
edemeyeceği şeyleri kazandırabileceği ele alınmaktadır. Öykünün
karakteri bir su damlasıdır. Karakter, sanatçının yarattığı; duygu, düşünce
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ve tutku yönleriyle geliştirdiği, gerçek yaşamdan da esinlenerek
deneyimiyle, birikimiyle kendine özgü duyarlılığıyla biçimlendirdiği bir
kişiliktir (Sever, 2013, s. 75-76). Su damlası, göstermiş olduğu güzel bir
davranışın sonucunda inciye dönüşerek sultanın başına taç olur. Su
damlasının bu dönüşümü çocuklar üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır.
Su damlasının, ulaştığı makamı hak ettiği, bir diğer karakter
konuşturularak aktarılmaktadır: “Su damlacığı bana ilk kez düştüğünde
çok küçük olduğunu söylemişti. Şimdi ise sultanının başına taç oldu. Alçak
gönüllü olmak, sahibini işte böyle yüceltir, demiş.” (Çeltik, 2018, s. 20).
“Uzaya Yolculuk” metninde yaşadığımız çevreyi temiz tutmamız,
doğayı kirletmememiz gerektiği çocuklara sezdirilmektedir. Metinde
okurlar, öykü kahramanı Umut ile birlikte uzaya düşsel bir yolculuğa
çıkarlar. Çocukların ilgisi çevresindeki gerçekliğe çekilir. Uzaydan
dünyanın üzgün olduğunu görürler. Dünyaya yaklaşarak neden üzgün
olduğunu öğrenmeye karar verirler. Dünya kişileştirilerek, insanların
çevreye ve doğaya karşı tutumları aktarılmıştır. “Masmavi denizlerim,
yemyeşil ormanlarım vardı. Tüm gezegenler bana hayrandı. Şimdi ise
ormanlarımdaki ağaçları kestikleri için hayvanlar yuvasız kalıyorlar.
Dikkatsiz davranan insanlar yangın çıkartıyorlar. Gün geçtikçe daha zor
nefes alıyorum. Ohöö, Öhöö... Eğer insanlar sorumluluklarını yerine
getirmezlerse hasta olacağım.” (Çeltik, 2018, s. 72). Yazar, eleştirel bir
yaklaşımla insanların sorumsuzca bulundukları çevreyi kirlettiğini
kurmaca bir öykü içerisinde ele almaktadır. Umut, gördüklerini
arkadaşlarına hissettirmek için onlara bir deneyim yaşatır. Topladıkları
çöpleri sınıfa yayar. Böylelikle çevremizi temiz tutmamız gerektiğini aksi
takdirde çevrelerinin yaşanılmaz hâle geleceğini onlara gösterir. Metinde
verilmek istenilen ileti, yazınsal bir anlayışla çocuklara sunulmaktadır.
Metnin konusu ile verilmek istenen ileti arasında güçlü bir ilişkinin varlığı
da göze çarpmaktadır.
“Haylaz Karpuz ve Kavun Teyze” öyküsünde Haylaz Karpuz’un şehir
yolculuğunda başına gelenler, “Geçmiş Olsun Ecenur” öyküsünde ise
Ecenur’un hastalanarak dört gün boyunca evde kalması ele alınmaktadır.
“Haylaz Karpuz ve Kavun Teyze” öyküsünde Kavun Teyze’nin uyarılarına
dikkat etmeyen Haylaz Karpuz’un düşüp parçalanması, zarar görmesi;
“Geçmiş Olsun Ecenur” öyküsünde ise annesinin sözünü dinlemeyen
Ecenur’un hasta olması aktarılmaktadır. İletiler açısından bakıldığında her
iki metinde de bizden büyük, deneyimli kişilerin uyarılarını dikkate
almamız gerektiği ifade edilmektedir. Eğer uyarılara dikkat etmezsek
“olumsuz bazı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz” mesajı okuyucuya
verilmektedir. Çocuk okurlar, Haylaz Karpuz karakterinde kendilerini
bulabilirler. Çünkü Haylaz Karpuz karakteri de tıpkı çocuklar gibi yerinde
duramayan kıpır kıpır, eğlenceli bir karakteri canlandırmaktadır. Çocuklar,
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Ecenur karakteriyle de özdeşim kurabilir, gündelik yaşamlarında benzer
durumlarla karşı karşıya kalabilirler.
“Suna Sirkte” öyküsünde Suna’nın, ailesi ile birlikte sirke gitmesi
anlatılmaktadır. Suna, Harikalar Sirki’ne gitmekte ve eğlenmektedir.
Çocukların dünyasında oyunun, eğlencenin çok ayrı ve önemli bir yeri
vardır. Konusu itibariyle çocukların ilgisini çekebilecek bir öyküdür.
Ancak metinde karakterler gerek eylemleri, davranışları gerekse de
konuşmalarıyla fazla geliştirilmedikleri için çocukların özdeşim
kurabilecekleri bir niteliğe sahip değildir. Öyküde sanat faaliyetlerinin,
insana hoşça vakit geçirmesine imkân tanıdığı ve duyarlılıkları geliştirdiği
sezdirilmektedir. “Not Defteri” adlı öyküde de okul araç gereçlerinin
düzenli kullanılması gerektiği anlatılmaktadır. Metinde, okul araç gereçleri
insanlar gibi konuşturularak kişileştirilmiştir. Okul araç gereçlerinin insana
özgü davranışlarda bulunmaları düşle gerçeği iç içe yaşayan çocuklara bazı
sorumlulukları etkileyici bir şekilde sunma olanağı tanımaktadır.
Çocuklar, Ali karakterine yazılan notta belirtildiği gibi tutumlu ve düzenli
olmanın önemini kavrayacaklardır. Ali’nin okul araç gereçlerine yönelik
“Sizi temiz kullanacağıma ve gereksiz yere harcamayacağıma söz
veriyorum. Ben de sizi çok seviyorum.” (Çeltik, 2018, s. 162) sözü
okurlara örnek olacak niteliktedir.
“Bayrak Hasreti” metninde, düşmanların Ali’nin köyündeki bayrağı
indirmeleri, köyden kaçmaları ve Ali’nin bayrağı tekrar hak ettiği yere
yükseltmesi ele alınmaktadır. Metinde kahraman, davranışlarıyla
geliştirilmiştir. Ali, düşmanların indirdiği bayrağı kuşağına sarar ve
düşman köyü terk ettikten sonra tekrar direğe asar. Çocuk, bayrak sevgisini
yüreğinde taşıyarak bağımsızlığın sembolü olan bayrağın bir millet için ne
denli önemli olduğunu davranışlarıyla, eylemleriyle göstermektedir. “Ali
belindeki ay yıldızlı al bayrağı çıkardı. Öptü, kokladı. Uçlarından ipe
bağladı ve ağır ağır direğe çekti. Üç adım geri attı. Rüzgârda dalgalanışını
sevgiyle izledi. Sonra hayal ettiği gibi ayaklarını bitiştirdi, sol elini
pantolonunun çizgisine yapıştırdı. Bayrağı askerce selamladı.” (Çeltik,
2018, s. 208).
“Beyaz Kuş” adlı öyküde ise Berk’in kâğıttan gemi yapıp suda
yüzdürmesi ele alınmaktadır. Çocuklar, metni okurlarken kendilerini
kahramanın hayal dünyasında bulabilirler. Öykü, çocuğun düş kurarak,
düşünerek; duyu algılarını kullanarak yaşantı kazanmasına olanak
sağlayıcı özelliktedir. Kâğıttan gemiler yaparak, kimi zaman bu gemilerle
yolcu taşırlar, kimi zaman ise yük taşırlar. Kimi zaman da gemilerle
savaşırlar. Kahramanın yaşadıkları çocukların ilgisini çekebilecek
nitelikler taşımaktadır. Kahraman, annesinin uyarısı karşısında bilgisayar
karşısında çok durmaması gerektiğini ifade etmektedir. Ekran karşısında
çok fazla durmanın insan sağlığı üzerinde olumsuz etki bırakacağı da
okurlara sezdirilmektedir.
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Bir metnin çocuğa göreliğini belirleyen en önemli özelliklerinden biri
de dil ve anlatımıdır. Türkçe ders kitabına, Türkçenin anlatım gücünü
yansıtan söz varlığını sanatçı duyarlılığıyla işlemiş çocuk edebiyatı
ürünlerinden seçilmesi önem arz etmektedir. Çocuk, Türkçenin anlatım
gücünü yansıtan söz varlığı öğeleriyle, bu metinler aracılığıyla tanışır.
İncelenen metinlerin duru, akıcı ve yalın bir anlatıma sahip olduğu
görülmektedir. “İnci” metninde insan dışı varlıklar kişileştirilerek ve
konuşturularak anlatıma akıcılık kazandırılmıştır. Anlatımı akıcı ve yalın
olmasına rağmen söz varlığı öğelerinden deyim ve atasözü bulgusuna
rastlanılmamıştır. Metinde bir adet “kendi kendine” ikilemesi yer
almaktadır. Söz sanatlarından teşhis ve intak kullanılmıştır. Bulut kümesi,
okyanus ve istiridyenin konuşması intak ve teşhis sanatına örnektir.
Metinde noktalama işaretleri ve yazım kuralları bağlam içerisinde
sezdirilmektedir. “Haylaz Karpuz ile Kavun Teyze” masalında da çocuk,
bir varmış bir yokmuş tekerlemesiyle düşsel bir kurgunun içine
çekilmektedir. Yazar, ilk paragrafta kavun ve karpuzların başından neler
geçtiği noktasında meraklandıracak ifadelere yer vermektedir. “Bir varmış
bir yokmuş. Güneş’in ışıktan bir çadırı varmış. Kavunlar ve karpuzlar bu
çadırın altında uyurmuş. Gün geçtikçe yata yata büyürmüş. Büyüyünce de
güzel çocuklara tatlı bir yiyecek olurmuş. Olurmuş olmasına da o zamana
kadar başından neler geçermiş, neler...” (Çeltik, 2018, s. 54). Yazar,
masalın sonunda ise “Karpuzların masalı burada bitmiş ama maceraları
bitmemiş.” diyerek de çocukları masalın kurgusal dünyasından gerçek
dünyaya geri getirmektedir. Masalda tespit edilen deyim bulgularından
bazıları ise bağlamlarıyla birlikte şöyledir: “Bir varmış, bir yokmuş.
Güneş’in ışıktan bir çadırı varmış.” (Çeltik, 2018, s. 54), “…kavunları ve
karpuzları bir arabaya doldurup şehrin yolunu tutmuş.” (Çeltik, 2018, s.
54), “O keyifle arabasını sürüyor, kavunlar karpuzlar da neşeden dört köşe
oluyorlarmış.” (Çeltik, 2018, s. 54), “Diğer karpuzlar da el çırparak ona
eşlik ediyorlarmış.” (Çeltik, 2018, s. 54).
Masalda yer verilen ikilemeler ise bağlamlarıyla birlikte şöyledir: “Gün
geçtikçe yata yata büyürmüş.” (Çeltik, 2018, s. 54), “Araba tıkır tıkır
gidiyor, karpuzlar fıkırdıyorlarmış.” (Çeltik, 2018, s. 54), “Biraz sonra
Haylaz Karpuz daha çok hoplayıp zıplamaya başlamış.” (Çeltik, 2018, s.
55), “Kaynarız fıkır fıkır” (Çeltik, 2018, s. 55), “Oynarız şıkır şıkır.”
(Çeltik, 2018, s. 55), “Yaramaz karpuz da ne olup bittiğini anlayamadan
“pat!” diye düşmüş yere.” (Çeltik, 2018, s. 55), “İşini çabucak bitirip
yuvarlana yuvarlana arabaya doğru koşmuş.” (Çeltik, 2018, s. 56),
“İnsanlar oradan birer birer alıp evlerine götürmüşler.” (Çeltik, 2018, s.
56), Uzun kış gecelerinde çıtır çıtır yemişler.” (Çeltik, 2018, s. 56).
Masalda olay örgüsünün kısa cümlelerle örüldüğü görülmektedir.
Anlatımda tekdüzeliğe düşmemek için zaman zaman devrik cümlelerin de
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca kullanılan teşhis ve intak sanatlarıyla
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anlatım daha canlı ve akıcı hale gelmiştir. Metinde tekerleme şeklinde olan
şarkı sözleri de masala, yazınsal, şiirsel bir tat katmıştır.
“Uzaya Yolculuk” metninde de karşılıklı konuşmalar yoluyla anlatımda
akıcılık sağlanmıştır. Ancak metnin söz varlığı unsurları yönüyle çok
zengin olmadığı görülmektedir. “Masmavi denizlerin, yemyeşil
ormanların vardı.” cümlesinde yer alan pekiştirmelerden başka bir
kullanıma da rastlanılmamıştır. Metinde yer alan ikilemelerin bazılarının
bağlamlarıyla birlikte kullanımı şöyledir: “Güneş, pırıl pırıl parlıyor,
gezegenler sanki boşlukta dans ediyor.” (Çeltik, 2018, s. 72), “Parktan eve
döndüğünde nasıl da susadığını lıkır lıkır su içtiğini hatırladı.” (Çeltik,
2018, s. 73). Metinde, noktalama ve yazım kuralları bağlamları aracılığıyla
çocuğa sezdirilmektedir. Ayrıca metnin dilsel düzenlenişi, çocukların düş
ve düşünce gücünü devindirecek özelliktedir. Yazar, oluşturduğu kurgu ile
birlikte, okurları da kurgunun içine çekerek uzay yolculuğuna çıkarıyor.
Metinde duyuları devindirecek özellikler de bulunmaktadır:
“Dünyaya dönüp baktığında onun gezegen arkadaşları gibi dans
etmediğini, üzgün olduğunu gördü.” (Çeltik, 2018, s. 72)
“Iyyy çok pis kokuyor, deyip burunlarını kapattılar.” (Çeltik, 2018, s.
72)
“Umut, uzayda yolculuk yapmanın hayalini kurarken bir tıkırtı duydu.”
(Çeltik, 2018, s. 71)
Yazar, eleştirel bir bakış açısıyla, dünyayı kirleten insanlara bir uyarıda
bulunarak, temiz ve düzenli bir çevre için sorumluluklarımızı kurgusal bir
olay örgüsüyle bizlere hatırlatmaktadır. Metinde kullanılan sözcükler ve
tümce yapılarının da çocuğa görelik ilkesine uygun olduğu görülmektedir.
“Suna Sirkte” adlı öykünün anlatımı duru, akıcı ve yalındır. Anlatımın
akıcılığı karşılıklı konuşmalarla sağlanmıştır. Öyküde yer alan
deyimlerden bazıları şu şekildedir: “Çocuklar gülmekten kırılıyordu.”
(Çeltik, 2018, s. 128), “Harikalar Sirki’ne hoş geldiniz.” (Çeltik, 2018, s.
128), “Az sonra bütün aile hazırlanıp yola çıkmıştı.” (Çeltik, 2018, s. 127),
“İçeri girerken palyaço, Suna’ya nanik yapıp küçük kızı güldürdü.”
(Çeltik, 2018, s. 128). Öykünün dil ve anlatımı, çocuğun metni
alımlamasına olanak sağlayıcı nitelikte düzenlenmiştir.
“Not Defteri” metninde de okul araç gereçleri kişileştirilerek
konuşturulmuştur. Dil ve anlatım özelliğiyle çocuğun ilgisini ve dikkatini
çekebilecek özellikler taşımaktadır. Öyküde tespit edilen deyim
varlığından bazıları bağlamlarıyla birlikte şöyledir: “Ali’nin söz verdiğini
duyan okul araçları, bıraktıkları notun işe yaradığına çok sevindiler.”
(Çeltik, 2018, s. 162), “Günden güne eriyordu.” (Çeltik, 2018, s. 160),
“Gözlerine inanamayıp birkaç defa okudu.” (s.162), “Oysa sen bizi boş
yere ziyan ediyor, kıymetimizi hiç bilmiyorsun.” (Çeltik, 2018, s. 162).
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Kullanılan ikilemelerden bazıları ise şunlardır: “Kurşun kalemin yanına
giderken yol boyunca sağı solu temizledi.” (Çeltik, 2018, s. 160), “Sık sık
açılıp kapanan ağzı yıpranmış, demir disklerinden birkaçı dökülmüştür.”
(Çeltik, 2018, s. 160), “Beni de bir günde tüketip bitirir, dedi.” (Çeltik,
2018, s. 160), “Hepsi teker teker şikâyetlerini yazmak isteyince…” (Çeltik,
2018, s. 160). “Herkes için ayrı ayrı not yazmaya gerek yok.” (Çeltik, 2018,
s. 161), “Bir araya geldiler, uzun uzun konuştular.” (Çeltik, 2018, s. 161),
“Biz, seninle çok şey yazıp çizmek, daha nice bilgiler öğrenmek istiyoruz.”
(Çeltik, 2018, s. 162). Öyküde devrik cümleler de kullanılmış ama bu
durum metnin anlaşılabilirliğini etkilememiştir. Cümle uzunlukları
çocukların seviyesine uygundur.
“Bayrak Hasreti” öyküsü, hâkim bakış açısıyla anlatılmaktadır.
Anlatıcı, düşmanın Ali’nin köyüne gelmesini ve bayrağı indirmelerini, bu
durum karşısında da Ali’nin yaşadıklarını, duygularını aktarmaktadır.
Okurlar bu metin aracılığıyla işgal etmek, avlu, şanlı, an, kuşak, etrafı
süzmek, çömelmek, ulu vb. kelime ve kavramları söz dağarcıklarına
ekleyeceklerdir. Öyküde bulunan deyim bulgularından bazıları ise
bağlamlarıyla birlikte şöyledir: “Ali gözlerine inanamıyordu.” (Çeltik,
2018, s. 207), “Her şeyi göze almıştı Ali.” (Çeltik, 2018, s. 208), “Gözüm
gibi bakacağım, dedi.” (Çeltik, 2018, s. 207). Kullanılan ikilemeler ise
şöyledir: “Düşmanların apar topar kaçacağı günü.” (Çeltik, 2018, s. 207),
“Uçlarından ipe bağladı ve ağır ağır direğe çekti.” (Çeltik, 2018, s. 208),
“Ali buraya baktıkça sevinir, bayrağını gördükçe mutlu olur, özgürlüğün
kokusunu içine çeker gibi derin derin nefes alırdı.” (Çeltik, 2018, s. 206).
Metinde, ara ara, uzun sıralı ve birleşik cümleler olmasına rağmen akıcı bir
anlatımından dolayı anlaşılabilirliği olumsuz etkilenmemektedir.
“Geçmiş Olsun Ecenur” ve “Beyaz Kuş” metinlerinde cümleler kısa,
anlaşılır ve yalın bir anlatımla verilmiştir. “Geçmiş Olsun Ecenur”
öyküsünde geçen steteskop, iltihap, yetinmek gibi kelimeleri, çocuklar söz
dağarcıklarına ekleyeceklerdir. Öyküde yer alan ikileme bulgularından
bazıları şu şekildedir: “Apar topar hazırlanıp doktora gittiler.” (Çeltik,
2018, s. 234), “Şimdi derin derin nefes al bakalım.” (Çeltik, 2018, s. 234).
“Bol bol da yatarak dinlensin.” (Çeltik, 2018, s. 234), “Ecenur suçlu suçlu
annesine baktı.” (Çeltik, 2018, s. 234). “Beyaz Kuş” metninde ise çocuğun
duyularını devindirecek özellikler bulunmaktadır: “Sahilde oturup
kayıkları izlemiştim.” (Çeltik, 2018, s. 261), “Bir kayıkçı, motoru
çalıştırmıştı. ‘Pata pata’ diye sesler çıkararak uzaklaşmıştı sonra.” (Çeltik,
2018, s. 261), “Babam, annemin kulağına bir şeyler fısıldadı.” (Çeltik,
2018, s. 263), “Bu sırada babam, bana sarıldı.” (Çeltik, 2018, s. 263).
4. sınıf Türkçe ders kitabında işlenen konular ise kitap seçimi, iyilik ve
yardımlaşma, doğal maden suyunu keşfetme, ardıç tohumunun evini bulma
çabası ve el sanatlarıdır. Ele alınan konuların çocukların ilgisini
çekebileceği söylenebilir. Metinler; okuma kültürü, erdemler, doğa ve
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evren, sanat temaları doğrultusunda oluşturulmuş veya seçilmişlerdir.
“Konuşan Kitap” öyküsünde kitap seçiminde dikkat edilmesi gerekenler,
kitaplar konuşturularak okurlara sezdirilmektedir. Çocuklar, metinlerdeki
kahramanlar aracılığıyla insan yaşamını anlamlı kılan erdemleri sezmeye
çalışırlar. Renksiz kitabın şu cümlesi çocukları okumaya teşvik etmektedir:
“Renksiz görünsem de çok renkli bir kişiliğim var. Resimlerimi de beni
okuyan çocuk hayalleriyle çizecek. Özgürce!..” (Ayan, Arslan, Kul ve
Yılmaz, 2018, s. 27). Kitaplar kişileştirilerek ve konuşturularak,
özelliklerini kendi dilleriyle anlatmaktadır. Bu da çocukların okumaya olan
ilgi ve isteğini arttıracaktır. Metinde bütün kitapların okunmaya değer
olduğu sezdirilmektedir.
“Güneşi Bile Tamir Eden Adam” adlı öyküde Muammer Bey ve Kadir
Bey’in kişilik özellikleri üzerinden yardımlaşmanın ve iyilikte bulunmanın
önemi üzerinde durulmaktadır. Öyküde kahramanlar hem konuşmalarıyla
hem de davranışlarıyla, eylemleriyle geliştirilmişlerdir. Öyküde karakter
özellikleriyle birbiriyle uyuşmayan iki karakter yer almaktadır. Kadir Bey,
çocukların özdeşim kurabileceği özellikleri taşımaktadırlar. İyiliksever
yapısı, alçakgönüllü olması, insan ilişkilerine dikkat etmesi, çalışkanlığı,
hayata pozitif bakması vb. özellikleri çocukların davranışları üzerinde
olumlu etkiler bırakacaktır. Çocukların ona hayran oldukları şu sözlerle
ifade edilmektedir: “Çokbilmiş Melisa, onun bir sihirbaz olduğunu söyler
durur. Melisa'ya göre, adada Kadir Bey'in eli değmemiş bir eşya bulmak
olanaksızdır. Hatta ona "Bilgin" adını takmıştır.” (Ayan vd., 2018, s. 75).
Öyküde iyi insanların toplumda saygı gördüğü, sevildiği iletisi metnin
dokusuna sindirilmiştir.
“Akıllı Güvercin Matuka” adlı öyküleyici metninde güvercinlerin
tuzaktan kurtulmaları ele alınmaktadır. Metinde birlik ve beraberliğin,
dayanışmanın önemine vurgu yapılmakta, birlikte hareket edildiği zaman
aşılamayacak bir sorunun olmadığı duygusu ve düşüncesi okurda
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Matuka adlı güvercin, temkinli ve öngörülü
olma özellikleriyle çocukların ilgisini çekebilecek özelliktedir. “Dağdaki
Kaynak” metninde çocukların maden suyunu bulmaları konu edinmiştir.
Çocuklar araştırmayı, keşfetmeyi severler. Bu metinde de okurlar,
kahramanlar aracılığıyla doğayı keşfe koyulurlar. Karakterler, çocukların
özdeşim kurabileceği özellikleri taşımaktadırlar. “Evini Arayan Ardıç
Tohumu” metninde ardıç tohumunun, Ardıç kuşunun ağzıyla Çınaraltı’na
bırakılması ve tohumun Çınar’la konuşması aktarılmaktadır. Metnin
karakterlerinin çok fazla geliştirilmediği, kahramanların eylem ve
davranışlarıyla yazınsal kurguyu yapılandırmada yetersiz kaldığı
söylenebilir. Bu yönüyle, çocukların özdeşim kurabileceği özellikleri de
taşımamaktadırlar. “El Sanatlarını Yaşatalım” metninde de, çocuklar el
sanatlarının nasıl yapıldığına tanıklık etmektedirler. Günümüzde yok
olmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmamız gerektiği ifade edilmektedir.
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Türkçe ders kitabına seçilecek metinlerin dili de çocuğa görelik ilkesine
uygun olmalıdır. Dil ve anlatımı sade, kavramlar açık olmalıdır.
Anlatımlarda çocukların anlayış seviyelerine, yaş ve düzeylerine uygun
kavramlar kullanılmalıdır. Anlatımda yakından uzağa, somuttan soyuta
ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır (Arıcı, 2016, s. 48). 4. sınıf Türkçe
ders kitabındaki “Konuşan Kitap” metninde de farklı özelliklere sahip
kitaplar konuşturularak anlatım çocukların dil ve anlam evrenine uygun bir
şekilde yapılandırılmıştır. Türkçenin anlatım gücünü yansıtan deyim
varlığına ait bulgular ise çok azdır. Deyimler bağlamlarıyla birlikte
şunlardır: “İnsanın gözünü alıyordu renkleriyle…” (Ayan vd., 2018, s. 27),
“Hangi çocuğun dikkatini çekeceksin bu halde?” (Ayan vd., 2018, s. 27).
İkilemelerin varlığı da görülmektedir. “Zaman zaman içlerinden bazıları
çocuk kitaplarına eğilir…” (Ayan vd., 2018, s. 26), “Çünkü çocuk kitapları
tıpkı çocuklar gibi gürültülü gürültülü ve kıpır kıpırdılar.” (Ayan vd., 2018,
s. 26), “İçlerinden eskiden yazılmış, silik yüzlü olanları da vardı, yeni
doğmuş, kapağı pırıl pırıl, sayfaları resimli olanları da…” (Ayan vd., 2018,
s. 26), “Kendi kendine mırıldandı.” (Ayan vd., 2018, s. 27) kullanılan
ikilemelerden bazılarıdır. Metinde devrik cümlelerin varlığı da kendisini
hissettirmektedir. Yerinde kullanımı ile bu kullanımların anlatıma ayrı bir
tat kattığı söylenebilir. Ayrıca eksiltili cümleler de dikkat çekmektedir.
Okur, bu boşlukları kendisi tamamlamaktadır. Metnin dilsel düzenlenişi
böylece çocuğun düş ve düşünce gücünü devindirecek özellikler
taşımaktadır.
“Güneşi Bile Tamir Eden Adam” öyküsünde anlatım kısa ve yalın
tümcelerle gerçekleştirilmiştir. Hâkim bakış açısıyla Muammer Bey ve
Kadir Bey’in kişilik özellikleri verilmiştir. Muammer Bey’in hiç kimseyle
iyi geçinmediği, herkesle küs olduğunu ifade etmek için yazarın kullanmış
olduğu abartıya kaçan şu ifadeler ilgi çekicidir: “Aynı zamanda adanın en
inatçı insanı da Muammer Bey'dir. Çok kıskanç ve iddiacıdır. (…)
Alıngandır. Olan bitenden habersiz havada gezinen bulutlara bile küsebilir.
Ayakkabılarına, evinin perdelerine, kahvedeki ince belli çay bardaklarına
bile küstüğü olmuştur.” (Ayan vd., 2018, s. 74). Kadir Bey’in sahip olduğu
meziyetler, her şeyi tamir etmesi çocuklar tarafından sihirbaz görülmesini
sağlar. Yapılan bu benzetme de anlatımı ilginç hale getirmiştir. Okurun
anlam evreninde sihirbazın çok şey çağrıştıracağı olasıdır. “Tıpkı çamaşır
makineleri gibi arada insan ilişkileri de tamir etmek gerekir” (Ayan vd.,
2018, s. 75) cümlesinde de insan ilişkilerini tamir etme, bozulan çamaşır
makinesini tamir etmeye benzetilmiştir. Yapılan bu benzetmeler dilin
anlatım gücünü ve güzelliğini yansıtması bakımından önemlidir.
“Dağdaki Kaynak” adlı öyküde de çocukların doğada yaptıkları keşif,
akıcı ve sade bir anlatımla verilmektedir. Çocuklar/öğrenciler metinde
geçen mayhoş, gayri, kaynak, buluş, kıvanç, sindirim vb. kelimeleri söz
dağarcıklarına ekleyeceklerdir. Metinde söz varlığı unsurlarından çok az
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da olsa ikileme (iri iri, avuç avuç, kendi kendine) varlığı görülmektedir.
Metinde karakterlerin sormuş oldukları “Peki niye köpüklenmiyor böyle,
hava kabarcıkları çıkıyor?”, “Bu kadar duru su nasıl acı olur?” (Ayan vd.,
2018, s. 147) soruları da çocukların düş ve düşünce gücünü devindirecek
özellikler taşımaktadır. “Evini Arayan Ardıç Tohumu” ve “El Sanatlarını
Yaşatalım” metinlerinde de yalın, duru ve akıcı bir anlatımın olduğu
söylenebilir. “El Sanatlarını Yaşatalım” metninde çocuklar/öğrenciler
keçe, çömlek, telkâri, figür gibi kelimeleri bağlamlarıyla birlikte
öğrenebileceklerdir. Metinde uzun cümleler de bulunmakta ama bu
cümleler çocukların anlamlandırabileceği düzeydedir.
3.

Eğitsel İletiler Açısından Türkçe Ders Kitapları

Yazınsal nitelikli metinler aracılığıyla çocukların eğitilme isteği
günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Çocukların gelişim özellikleri
gözetilerek üretilen çocuk edebiyatı yapıtları pedagojik özellikleri taşıyan
bir edebiyattır. Yalnız çocuk edebiyatının temel işlevi yazınsallıktan uzak
öğüt ve bilgi veren yapıtlar olmamalıdır (Akyüz, 2014, s. 28). Türkçe ders
kitabına seçilecek metinlerin de bu doğrultuda seçilmesi gerekmektedir.
İncelenen öyküleyici metinlerin büyük bir bölümünde açık iletilere,
bilgilendirmelere yer verilmekle birlikte, dilin ve resmin olanaklarıyla
kurgulanmış yeni yaşantıların da sunulduğu da görülmektedir. “İnci”
metninde su damlasının alçak gönüllü olup yüksek makamlara ulaşması,
okurlara da bu doğrultuda hareket edildiği takdirde olumlu sonuçlar elde
edilebileceği iletisi verilmektedir. Kişileştirilen Okyanus’un şu sözü de
alçakgönüllü olmanın insana neler kazandıracağını belirtmektedir: “Su
damlacığı bana ilk kez düştüğünde çok küçük olduğunu söylemişti. Şimdi
ise sultanının başına taç oldu. Alçak gönüllü olmak, sahibini işte böyle
yüceltir, demiş.” (Çeltik, 2018, s. 20).
“Haylaz Karpuz ve Kavun Teyze” masalında da çocuklara ölçülü
davranışta bulunma gerekliliği sezdirilmektedir. Oyun ve yaramazlıkta
aşırıya kaçılmaması, büyüklerin uyarı ve tavsiyelerinin dikkate alınması
gerektiği okurlara aktarılmaktadır. “Uzaya Yolculuk” metninde de düş
yolculuğunda uzaya giden Umut, uzaydan dünyanın üzgün olduğunu
görür. Dünyaya yaklaşarak neden üzgün olduğunu sorar ve insanların
çevreyi temiz ve düzenli kullanmadığını öğrenir. Bu metinde okurlara,
çevreyi temiz ve düzenli kullanma, sevgi, sorumluluk gibi birtakım
değerlerin iletildiğini görmek mümkündür. “Masmavi denizlerim,
yemyeşil ormanlarım vardı. Tüm gezegenler bana hayrandı. Şimdi ise
ormanlarımdaki ağaçları kestikleri için hayvanlar yuvasız kalıyorlar.
Dikkatsiz davranan insanlar yangın çıkartıyorlar. Gün geçtikçe daha zor
nefes alıyorum. Ohöö, Öhöö... Eğer insanlar sorumluluklarını yerine
getirmezlerse hasta olacağım.” (Çeltik, 2018, s. 72).

377

Çocuklara seslenen yapıtlar çocuğun coşkusuna, heyecanına,
düşüncelerine seslenebilmelidir. Çocukların düşünce ve duyarlılık
kazanmalarına katkı sağlamalıdır. “Suna Sirkte” metninde okurlara beğeni
ve algılama düzeylerine uygun sanatsal faaliyetlere katılmaları
sezdirilmeye çalışılmaktadır. Bu tür faaliyetlerin görsel algıları
geliştireceği duyumsatılmaktadır. “Not Defteri” metninde de arkadaşlık,
sorumluluk ve düzenli olma değerlerin ön planda olduğu görülmektedir.
Öyküde okul eşyalarının dikkatli ve düzenli bir şekilde kullanılması
gerektiği okurlara sezdirilmektedir. Araç gereçlerin kişileştirilerek not
defterine şu notu yazmaları bunu göstermektedir: “Senin okuma yazma ve
daha birçok şey öğrenmen için üretildik. Oysa sen, bizi boş yere ziyan
ediyor, kıymetimizi hiç bilmiyorsun. Unutma ki bizi seven ama sahip
olamayan binlerce çocuk var. Biz, seninle çok şey yazıp çizmek, daha nice
bilgiler öğrenmek istiyoruz.” (Çeltik, 2018, s. 162).
“Bayrak Hasreti” adlı öyküde ise bayrak sevgisi, bağımsızlık, özgürlük,
ulusal değerlerin yer aldığı görülmektedir. Düşmanların köyü terk
etmesinden sonra bağımsızlığın sembolü olan bayrak tekrar direğe asılır ve
göndere çekilir. Karakterin göstermiş olduğu davranış bunu güzel bir
şekilde ortaya koymaktadır. “Ali belindeki ay yıldızlı al bayrağı çıkardı.
Öptü, kokladı. Uçlarından ipe bağladı ve ağır ağır direğe çekti. Üç adım
geri attı. Rüzgârda dalgalanışını sevgiyle izledi. Sonra hayal ettiği gibi
ayaklarını bitiştirdi, sol elini pantolonunun çizgisine yapıştırdı. Bayrağı
askerce selamladı.” (Çeltik, 2018, s. 208). “Beyaz Kuş” metninde de hayal
kurmanın öneminden bahsedilmektedir. Ayrıca bilgisayar karşısında fazla
durmanın insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği de ifade edilmektedir.
“Annem öfkelenmişti: ‘Biraz daha oynarsan gözlerin bozulacak.’ dedi.”
(Çeltik, 2018, s. 261). Metinde çocukların özgürce düşünmesi, eğlenmesi,
imge üretmesine olanak sağlayıcı durumların çocukların gelişimi üzerinde
etkili olacağı da sezdirilmektedir. “Geçmiş Olsun Ecenur” metninde de
arkadaşlık, büyüklerin sözünü dinleme, sevgi, saygı gibi değerlerin
aktarıldığı görülmektedir. Anne sözünün dinlenmesi gerektiği açık iletiler
yoluyla verilmektedir.
“Konuşan Kitap” adlı metinde de kitap sevgisi, saygı ön planda
durmaktadır (Ayan vd., 2018, s.26). Ayrıca kütüphane ortamında nasıl
hareket edilmesi gerektiği de çocuklara aktarılmaktadır. Kitap seçiminde
nelere dikkat edilmesi gerektiği sezdirilmektedir. “Güneşi Bile Tamir Eden
Adam” adlı öyküleyici metinde de insanların kendilerini başkalarından
üstün görmemeleri, yaptıkları işten ötürü böbürlenmemeleri, başkalarına
karşı iyiliksever olmaları gerektiği yazınsal bir kurgu içinde okurlara
sunulmaktadır. İnsan ilişkilerinde bazı sorunların yaşanabileceği ama bu
sorunların iyi bir iletişimle çözüme kavuşturulabileceği de okurlara
aktarılmaktadır. “Ben Bir Ardıç Tohumuyum” adlı öyküde yeşil alanların
korunması gerektiği, “El Sanatlarını Yaşatalım” metninde ise yok olma
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tehlikesiyle karşı karşıya kalan el sanatlarının yaşatılması gerektiği
vurgulanmaktadır. “Akıllı Güvercin Matuka”da ise birlik ve beraberlik,
dayanışma, arkadaşlık, liderlik gibi değerlerin ön planda olduğu
söylenebilir.
İncelenen metinlerde, çocuğun kendi cinsel kimliği içinde kişiliğini
geliştirmesine olanak tanındığı ifade edilebilir. Siyasal ve dinsel
telkinlerden uzak durulduğu da görülmektedir. Metinler aracılığıyla bazı
değerlerin çocuklara aktarılmaya çalışıldığı, bu değerlerin ise ulusal ve
evrensel değerler olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Türkçe ders kitaplarındaki metinler, öğretimin temel araçlarıdır. Bu
araçlarla Türkçe öğretimindeki kazanımlara ulaşılması hedeflenmektedir.
Ders kitabına seçilecek metinlerin çocuğa görelik ilkesine uygun olmasına
özen gösterilmelidir. Bu çalışmada, ilkokul 3 ve 4. sınıf Türkçe ders
kitaplarında yer alan edebî metinler, çocuk edebiyatının temel ögeleri
açısından incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda aşağıdaki bulgulara
ulaşılmıştır:
1. Ders kitabı sayfalarında kullanılan kâğıdın dayanıklı ve kaliteli
olduğu görülmüştür.
2. İncelenen bazı metinlerin puntosunun çocuğa görelik ilkesine
uygun olmadığı görülmüştür. Üçüncü sınıf öğrencileri için ideal yazı
puntosu 14’tür. Bazı metinlerin 15 punto ile yazıldığı tespit edilmiştir.
3. Sayfalardaki renk, çizgi ve yazının oluşturduğu görsel düzenleme
metinlerin büyük bir bölümünde bir bütünlük sağlamaktadır. Ancak bazı
metinlerin görsel düzenlemesi çocuğun görsel algısını uyaracak, onu
okumaya isteklendirecek özelliklerden uzak olduğu görülmüştür. Ayrıca
bu metinlerin tasarımında estetik kaygının gözetilmediği de söylenebilir.
4. İncelenen metinlerde ele alınan konuların büyük bir kısmı
çocukların gülmesine, düşünmesine heyecanlanmasına ve düş kurmasına
olanak sağladığı, ileti ve izleklerin yaş grubunun anlam evrenine uygun
olduğu sonucuna varılmıştır.
5. İncelenen metinlere ait karakterlerin büyük çoğunluğu açık
(geliştirilmiş) ve durağan karakterlerden oluşmaktadır. Bu karakterler
eylem ve davranışlarıyla geliştirilmiştir. İncelenen metinlerin tümü
karakter çerçevesi açısından çocuğa görelik ilkesine uygundur.
6. İncelenen metinlerin dil ve anlatımı çocukların seviyesine
uygundur. Basit, anlaşılır, yalın sözcük ve tümceler kullanılmıştır. Ancak
bazı metinlerin Türkçenin anlatım gücünü, olanaklarını, inceliğini
yansıtmada yetersiz olduğu, söz varlığı unsurları açısından zengin
olmadığı görülmüştür.
7. Genel olarak, incelenen metinlerin tümü eğitsel ilkeler açısından
çocuğa görelik ilkesine uygun bulunmuştur.
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Çocukların anlama ve anlatma becerileri ile okuma kültürü edinme
sürecinde ders kitaplarındaki metinlerin önemi büyüktür. Ders kitabına
seçilecek metinler tasarım, içerik ve eğitsel özellikleri itibariyle çocukların
seviyesine uygun olmalıdır. Alan yazına bakıldığında farklı seviyedeki
Türkçe ders kitaplarının çocuğa görelik açısından incelendiği
görülmektedir (Çakır, 2009, 2013; Evren, 2008; Hızlı, 2006; Küçük, 2005;
Lüle Mert, 2012; Öznur Çat, 2018; Parlakyıldız, 1999; Sarıçan, 2012; Telli,
2008; Uz Erşahin, 2009). Yapılan çalışmalarda da metin seçiminde bazı
eksikliklerin olduğu, metin seçiminde daha özenli hareket edilmesi
gerektiği vurgulanmaktadır.
Hızlı (2006), 8. sınıf Türkçe ders kitabını çocuk edebiyatı ölçütleri
açısından incelediği çalışmasında, metinlerle birlikte verilen resimlerin
cansız renklerden oluştuğu, yazı puntosunun da seviyeye uygun olmadığı
tespit edilmiştir. İçerik olarak ise, tek tek incelenen metinlere bakıldığında,
metinlerin; altında açıklamaların olmayışı, metinlerin basitten karmaşığa,
kolaydan zora doğru sıralanmayışı, metinlerdeki önemli cümlelerin
vurgulanmayışı, metinlerde geçen bilinmeyen kelimelerin fazla oluşu gibi
birtakım nedenlerden ötürü çocuk edebiyatı ölçütlerini karşılayamadığı
tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde Evren (2008) de 6. sınıf Türkçe ders
kitaplarındaki metinleri incelemiştir. Araştırmacı yaptığı incelemede
kitabın; ilgi çekici olmadığını, metin resimlerinin estetik değer taşımaktan
uzak olduğunu, sayfa tasarımının iyi olmadığı, dil ve anlatım yönünden
zayıf, edebî değer taşımayan bazı metinlere yer verildiği, metinlerde
konuların basitten zora, yakından uzağa ilkesine göre sıralanmadığı gibi
nedenlerden dolayı çocuk edebiyatı ölçütlerini karşılayamadığını tespit
etmiştir. Çakır (2009) ise 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki
öyküleyici metinleri çocuğa görelik açısından incelemiştir. Ders
kitaplarındaki öykülerin, tasarım özelliklerinin büyük ölçüde “çocuğa
görelik” ilkesine uygun olduğu; ancak birkaç hikâyede harf(ler) ve
resimlemelerin çocuğa göre olmadığı tespit edilmiştir. İçerik özellikleri
açısından ise konu, tema, ileti ve çevrenin sunuluş biçimi bakımından
“çocuğa görelik” ilkesine uygun olduğu görülmüştür. Dil ve anlatımın
kusurlu olması, seviyeye uygun olmayan ifadelerin yer alması hikâyeleri
çocuğa görelik ilkesinden uzaklaştırdığı tespit edilmiştir. Uz Erşahin
(2009) de Türkçe ders kitaplarında yer alan çocuk edebiyatı metinlerinin
çağdaş çocuk edebiyatı beklentilerini karşılayıp karşılamadığı ve bu
metinler için hazırlanan etkinliklerin öğrenciyi hedeflenen amaçlara
ulaştırıp ulaştıramayacağını tespit etmeye çalışmıştır. İncelenen metinlerde
kahramanlar, konu ve ana düşünce çocuk edebiyatı beklentilerini
karşılamakla birlikte metinlerin bazılarının kurgu konusunda çocuk
edebiyatı beklentilerini karşılayamadıkları görülmüştür. Sarıçan (2012)
tarafından yapılan çalışmada ise 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının
tamamı ele alınarak bu kitaplarda bulunan metinlerin tümü, çocuk
edebiyatı kriterlerine uygunluğu bakımından irdelenmiştir. Çalışma
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sonunda ders kitaplarında yer alan metinlerin seçiminde hatalı tercihlerin
yapıldığı, özensizce seçilen bazı metinlerin ders kitaplarında yer aldığı
görülmüştür. Öznur Çat (2018) tarafından yapılan çalışmada ise ortaokul
Türkçe ders kitaplarındaki kurmaca metinler biçim, içerik ve okunabilirlik
bakımından çocukların düzeyine ne kadar uygun olduğunun ortaya
konması amaçlanmıştır. Çalışmada Türkçe ders kitaplarında yer alan
kurmaca metinlerin, çocukların düzeyine büyük oranda uygun olduğu
ancak bazı metinlerin dil ve anlatım açısından seviyeye uygun olmadığı
tespit edilmiştir.
Alanyazında,
öğrencilerin
yeteneklerini
çeşitli
yollarla
sergileyebilecekleri, gizilgüçlerini devindirebilecekleri çok uyaranlı,
teknolojik olanaklarla da desteklenmiş çağdaş öğretim ortamlarında
yazınsal nitelikli metinlerin işlenmesinin amaçlanan becerilerin
kazandırılmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Ağrelim, 2016; Hasırcı,
2015, 2018; Sever, 2003 s.37; Sever, Kaya ve Aslan, 2013, s.19).
Canlı’ya (2015, s.105) göre ders kitaplarındaki metinlerin Türkçenin
inceliklerini ve anlatım olanaklarını yansıtacak boyutta olmayışı,
öğrencilerin gereksinimlerine, beğeni ve duyarlılıklarına seslenecek
niteliklere sahip olmaması, temel dil becerilerinin kazandırılmasında
istenilen neticeye ulaşılmayacaktır. Türkçe öğretiminin niteliğinin
geliştirilmesi için ders kitabına seçilen metinler kadar, çocuk edebiyatının
önemini ve gerekliliğini kavrayan öğretmenlerin de yetiştirilmesi de
önemlidir. Öğretmenler uygulamaya yönelik etkinliklerle öğrencilerde
okuma sevgisinin oluşumuna ve temel dil becerilerinin kazanılmasına
katkı sağlarlar. Temizyürek’e (2014) göre de çocukları geleceğe hazırlayan
yapıtların işlevini gerçekleştirmelerinde, çocuk edebiyatının amaçlarını
özümsemiş öğretmenlerin payı büyüktür. Alan yazından ve mevcut
çalışmadan hareketle bir eğitim-öğretim aracı olan metinlerin seçiminde
aşağıdaki önerilere yer verilebilir:
1. Türkçe ders kitabına metin seçiminde çocuğa görelik ilkesi
doğrultusunda hareket edilmelidir.
2. Sayfalardaki renk, çizgi ve sözcüklerden oluşan görsel düzenleme
çocuğun görsel algısını uyarmalı ve okuma isteği uyandırmalıdır.
3. Metinle birlikte yer alan resimler, çocuk duyarlılığına sahip
sanatçılar tarafından oluşturulmalıdır. Resimler çocukların eğlenmesine,
düş kurmasına ve düşünmesine olanak sağlamalıdır.
4. Metinlerde ele alınan konular, çocukların ilgisini çekmeli, çocukla
paylaşılmak istenen duygu ve düşünceler yazınsal bir kurgu içinde çocuğa
sezdirilmelidir.
5. Yazınsal nitelikte metinlerde çocukların özdeşim kurabileceği
karakterler olmalıdır.
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6. Metinler, dil ve anlatım açısından çocukların seviyesine uygun
olmalı, Türkçenin söyleyiş güzelliği, anlatım olanakları, söz varlığı ve
inceliği bu metinler aracılığıyla çocuklara duyumsatılmalıdır.
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİN 2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM
PROGRAMINA BAĞLILIĞI
Yusuf Emrah YAMAN
GİRİŞ
Dünyadaki mevcut bütün eğitim sistemlerinin hedefi evrensel, çağdaş
ve modern bireyler yetiştirmektir. Geçmişten günümüze kadar bütün
toplumlarda hemen hemen bütün alanlarda büyük değişiklikler olmasına
rağmen, nitelikli insan yetiştirmeye verilen önem ve buna duyulan ihtiyaç
hiçbir zaman değişmemiş bilakis gün geçtikçe ona yönelik eğilim ve talep
artmıştır. Değişen bilgiler ve dil öğretimindeki yeni yaklaşımların
etkisiyle, Türkçe öğretim programlarının zaman zaman güncellenmesi
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Nitekim geçmiş dönemlerde Türkçe dersi
öğretim programları önceden buna benzer nedenlerle birçok kez
yenilenmiştir. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar Türkçe öğretim
programları
hazırlanmış
ve
bu
programları
sırasıyla:
1924,1927,1929,1938,1949,1981,2006,2015 yıllarında güncellenmiştir.
Hazırlanan programların çoğunluğu uygulamadaki programın tekrardan
düzenlenmesi, ufak değişikliklere gidilerek yani kümülatif bir yaklaşım
içinde yeniden sunulması şeklinde olmuştur.
Türkçe öğretim programlarında özellikle 2004 yılından itibaren
geleneksel eğitim yaklaşımları terk edilerek yerine çağdaş ve dünyaya
hitap eden çalışmalar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programlar
yapılandırmacı eğitim anlayışını merkeze alarak çoklu zekâ, öğrenci
merkezli öğrenme, beyin temelli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlılık,
sarmal ve tematik yaklaşım, beceri yaklaşımı gibi çeşitli yaklaşım ve
modeller ekseninde oluşturulmuştur(Gün, 2004.) Özellikle de 2006
yılındaki Türkçe dersi öğretim programında radikal değişikliklere gidilmiş,
program kendinden önceki programlara nazaran çok daha kapsamlı bir
şekilde yeniden hazırlanmıştır.
2006 Türkçe öğretim programı diğer programlardan farklı bir
yaklaşımla oluşturulmuş ve bundan sonraki hazırlanacak veya hazırlanan
programların köklü yapılanmasının başlangıcını oluşturmuştur (Temur,
2007). 2015 yılında Talim Terbiye Kurulu Türkçe Dersi Öğretim Programı
üzerinde birtakım değişiklikler yaparak 2016-2017 eğitim öğretim yılında
kademeli olarak uygulamaya geçirmeyi planlamış ve uygulamıştır. Eğitim
canlı bir yapıya sahip olduğundan dolayı daima güncel, uygulanabilir ve
en önemlisi de fayda sağlayıcı olduğu için 2017 yılında Talim Terbiye
Kurulu Bütün derslerin öğretim programlarında olduğu gibi Türkçe dersi
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öğretim programında da değişikliğe gitmiş ve bu tarihten itibaren kademeli
olarak uygulanması için yürürlüğe koymuştur.
Yukarıda belirtildiği gibi, Türkçe dersi öğretim programları pek çok kez
değişikliğe uğramış ve uygulayıcılardan yani öğretmenlerden yeni
programı uygulamaları beklenmiştir. Bu beklenti geliştirilen ya da
uygulanmaya başlanan yeni bir öğretim programının öğretmenler
tarafından ne kadar benimsendiği ve uygulamaya ne kadar yansıtıldığının
belirlenmesini gündeme getirmiştir. Bu durum “öğretim programına
bağlılık” kavramının Türk eğitim sisteminin bir ar-ge unsuru olmasını
sağlamıştır.
Programa bağlılığı, Türkiye’de ilk olarak Bümen (2014),programa
bağlılığı,“…tasarlanan programın öğretmen/paydaşlar tarafından aslına
sadık kalınarak uygulanması…” şeklinde tanımlamıştır. Geliştirilen ya da
uygulanmaya başlanan yeni bir öğretim programının öğretmenler
tarafından ne kadar benimsendiği ve uygulamaya ne kadar yansıtıldığının
belirlenmesi harcanan emek, para ve zamanın boşa gitmemesi açısından
önemlidir. Avrupa’da daha önce bu kavram gündeme gelmiş ve bu
kavramla ilgili pek çok değişik bağlamda çalışmalar yapılmıştır. Örneğin,
program fidelity/programa bağlılık (Martin, Strother, Weatherholt and
Dechaume, 2008), fidelity to curriculum/öğretim programına bağlılık
(Weiland,
Eidelman
ve
Yoshikawa,
2011),implementation
fidelity/uygulama bağlılığı (Mihalic 2004; Malofeeva, Daniel-Echols,
Xiang and Epstein, 2009; Munter ve Garrison 2010; Woolley, Rose,
Mercado ve Orthner, 2013),gibi ifadelerin kullanıldığı görülmüştür.
Öğretim programına bağlılık çalışmaları, programları farklı kişiler
uyguladığında süreç ve ürünlerin yorumlanması, programın niye
uygulanmadığı ya da yeniliklerin neden sürekli hale gelemediği hakkında
bilgi sağlaması bakımından önemli görülmektedir (Fullan ve Pomfret,
1977). Alanyazında programa bağlılığı etkileyen faktörler; öğretmen
eğitimi, öğretmen özellikleri, program özellikleri ve kurumsal özellikler
olarak belirtilmiştir (Dusenbury Brannigan, Falco ve Hansen, 2003).
Bümen, Çakar ve Yıldız(2014)’nda yaptığı çalışmada alanyazındaki
faktörlere ek olarak; Türkiye bağlamında bölgesel, sosyo-ekonomik,
kültürel özellikler, öğrenci özellikleri, merkeziyetçi eğitim sistemi ve
geleceği belirleyici sınavların da programa bağlılığı etkileyebileceği
belirtilmiştir. Türkiye’de ise öğretim programlarıyla ilgili çalışmalar
incelendiğinde öğretim programına bağlılık kavramından pek fazla
bahsedilmediği görülmektedir. Ama şunu da eklemek lazım, öğretim
programına bağlılık kavramına yakın kavramlardan bahsedilen çalışmalar
yapılmıştır. Öğretmenlerin yeni öğretim programlarına uyum sürecine
odaklanan çalışmalar mevcuttur. Öğretim programının sınıf içi
uygulamalarını etkileyen faktörler (Kaya, Çetin ve Yıldırım, 2012) ve
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Türkçe öğretim programının karşılaştırmadaki problemler (Bayburtlu,
2015) ile ilgili çalışmalar yapıldığı görülmektedir.
Kuzey Amerika kökenli alanyazında öğretim programına bağlılık
kavramı 1970’lerden bu yana önemli bir araştırma konusu iken, Türkiye’de
programa bağlılık kavramı 2014 yılına gelene kadar örtük bir şekilde
çalışmalarda bahsedilmiştir. Bu çalışmalarda daha çok öğretmenlerin yeni
öğretim programlarına uyum sürecine odaklanan çalışmalar ve öğretim
programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiği (Aydemir, 2011),
yapılandırmacı öğretim yaklaşımı hakkında öğretmenlerin algısı ve
uygulaması (Atila, 2012; Karakuş, 2010; Tekbıyık ve Akdeniz, 2008),
öğretim programının sınıf içi uygulamalarını etkileyen faktörler (Kaya,
Çetin ve Yıldırım, 2012). Aslında çalışmalarda şunu da fark edebiliriz.
Programa bağlılık kavramın alt yapısı için gereken kuramsal temelleri
anlatılmış ama program bağlılık kavramı adı altında çalışma yapılmamıştı.
İlk olarak önceden de belirtiğimiz gibi N. Bümen vd. 2014 yılında
Türkiye’de Öğretim Programına Bağlılık ve Bağlılığı Etkileyen Etkenler
adlı
çalışmayla
duyulmuştur.
Bümen
vd.
(2014)’nın yaptığı çalışmada alanyazındaki faktörlere ek olarak; Tür
kiye
bağlamında
bölgesel,
sosyoekonomik, kültürel özellikler, öğrenci özellikleri, merkeziyetçi eğitim
sistemi ve geleceği belirleyici sınavların da programa bağlılığı etkil
eyebileceği belirtilmiştir. Bu çalışmalardan da anlaşıldığı üzere
Türkiye’de program bağlılığı kavram daha yeni geldiği için fazla çalışma
yapılmamıştır. Yapılan çalışmalarda programa bağlılık kavramı daha çok
genel olarak ele alınmıştır. Özel bir disiplin olarak sadece matematik
öğretim programının bağlılığına bakılmıştır.(Dikbayır ve Bümen,2016).
Daha önceden belirttiğimiz gibi yeni Türkçe öğretim programında
öğretim programına bağlılıkla ilgili alanyazında pek fazla çalışmaya
rastlanılmadığı için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmadan
elde edilecek bulguların Türkiye’deki öğretmenlere ya da okullara
genellenmesi mümkün değildir ancak konu ile ilgili araştırmaların çok az
olması çalışmadan elde edilen bulguların literatüre katkı sunulabileceği
düşünülmektedir. Buna göre, bu çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin 2017
yılında yenilenen Türkçe öğretim programına bağlılıklarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
Araştırmanın Alt Problemleri
1. Öğretmenlerin Türkçe öğretim programına bağlılık düzeyleri
nedir?
2. Cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
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4. Öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2.Yöntem
Araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin
toplanması ve analizi ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları bu bölümde yer
alır.
2.1.Araştırmanın Deseni
Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modelindedir. Karasar'a
(2000) göre tarama (survey) modeli herhangi bir grubun geçmişte veya
mevcut durumunu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır. Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerin öğretim programına
bağlılığına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem
değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
2.2.Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Adıyaman ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfî örnekleme yoluyla
seçilen 201 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi
olarak “basit rastlantısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” seçilmiştir. Bu
yöntemde evrendeki her birimin örnekleme seçilmede eşit seçilme şansına
sahiptir (Balcı, 2001; Karasar, 2012). Katılımcılara ait demografik bilgiler
Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 19. Öğretmenlerin demografik özelliklerine göre dağılımları
Değişkenler
Cinsiyet

n

%

Kadın
Erkek

88
113

43.8
56.2

0-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri

61
50
90

30.3
24.9
44.8

Lisans
Lisansüstü

193
8

96
4

Kıdem

Öğrenim durumu

Toplam

201

%100
Tablo 1.incelendiğinde erkeklerin (n = 113, %56.2) kadınlardan (n =
88, %43.8) daha fazla sayıda oldukları görülmektedir. Kıdemlerine göre
grupta en çok (n = 90, %44.8) 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip, en az (n = 50,
%24.9) 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenler yer almaktadır.0-10 yıl kıdeme
sahip 61 (%30.3) kişi bulunmaktadır. Öğrenim durumlarına göre grubun
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çok büyük bir çoğunluğunun (n = 193, %96) lisans, az sayıda kişinin (n =
8, %4) ise yüksek lisans mezunu olduğu ifade edilebilir.
2.3.Veri Toplama Aracı
Uygulanan anketin ilk bölümü “Kişisel Bilgi Formu” ndan oluşmakta
ve cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem değişkenlerini içermektedir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Manav; Yaşaroğlu (2015) tarafından
geliştirilen; Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek
faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte toplam 20 madde vardır. Ölçekte yer
alan maddelerden 16’sı olumlu, 4’ü ise olumsuzdur. Tek faktörde kalan
maddelerin yük değerleri .355 ile .757 arasında değişmektedir. Ölçeğin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .896 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerden beşli likert tipinde derecelendirilen
anket maddelerindeki kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım,
katılıyorum, kesinlikle katılıyorum seçeneklerinden birini işaretleme
yaparak görüş belirtmeleri istenmiştir (Kayhaoğlu ve Yangın,
2007).Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretmenlerin görüşlerinin
değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütlere göre karar verilmiştir. Ölçekte
yer alan maddelere katılımcıların katılma düzeyleri puan aralığı aşağıdaki
Tablo 2’de verilmiştir
Tablo 20. Öğretmenlerin programlara bağlılığının değerlendirilmesinde
göz önünde bulundurulan sınırlar
Ağırlık

Bağlılık düzeyi

Sınırlar

1
2

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum

1.00-1.79
1.80-2.59

3

Kararsızım

2.60-3.39

4

Katılıyorum

3.40-4.19

5

Kesinlikle Katılıyorum

4.20-5.00

2.4.Veri Analizi
Veri analizinde IBM SPSS 21.0 programından yararlanılmıştır.
Araştırma kapsamında 209 kişiye ulaşılmış ancak eksik veri girişi vb.
nedenlerle 5 kişiye ait veriler veri setinden çıkarılmıştır. Ölçekte yer alan
14, 18, 19 ve 20. maddeler olumsuzluk içerdiği için ters kodlanmıştır. Daha
sonra kayıp değerler ortalama değerlerle yer değiştirilmiştir. Bu işlemden
sonra her bir birey için 20 maddeden elde edilen toplam puan hesaplanmış,
elde edilen toplam puanlar standart Z puanına çevrilmiş ve -3 ile +3
değerleri dışında kalan 3 değer veri setinden çıkarılmıştır. Geriye kalan 201
kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Veri analizine geçmeden önce varsayımlar test edilmiştir. Verilerin
araştırma sorularına göre normal dağılım gösterip göstermediği
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Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleriyle sınanmıştır. Ayrıca
çarpıklık değerleri ve histogram grafikleri de incelenmiştir. Cinsiyete göre
yapılan normallik testinde Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına ne
kadınların ne de erkeklerin puanları normal dağılmaktadır (p < .05). Ancak
sadece bu test sonucuna göre karar verilmemektedir. Çarpıklık değerleri
incelendiğinde değerlerin -1 ile +1 arasında değiştiği bulunmuştur. Bu
durumda puanların cinsiyete göre normal dağıldığı tespit edilmiştir.
Kıdeme göre Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına göre 11-15 yıl
kıdeme sahip öğretmenlerin puanları normal dağılmakta (p > .05), diğer
kıdemlerde ise normal dağılım göstermemektedir (p < .05). Ancak
çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasında değiştiği ve histogram grafikleri de
bunu destekler nitelikte olduğu için öğretmenlerin puanlarının kıdeme göre
normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Yüksek lisans mezunu sadece
8 öğretmen bulunduğu için öğrenim durumuna göre normallik testi
yapılmamıştır. Buna göre birinci araştırma sorusuna yanıt vermek
amacıyla ortalama (  ), standart sapma (S) değerleri hesaplanmıştır.
İkinci araştırma sorusunda cinsiyete göre farkı incelemek amacıyla
ilişkisiz örneklemler t-testi, kıdeme göre farkı incelemek amacıyla Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve eğitim durumuna göre farkı
incelemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır.
3.Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde araştırma soruları kapsamında elde edilen
bulgulara yer verilmiştir.
3.1. Öğretim Programına Bağlılık Ölçeğinin Madde Puanlarına
İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin Türkçe öğretim
programına bağlılık düzeyleri nedir?” şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın ilk problemine göre Öğretmenlerin görüşleri bağlamında
Öğretim Programına Bağlılık Ölçeğinde yer alan maddelerin istatistiksel
puanlar Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 21. Öğretmenlerin Türkçe öğretim programına bağlılık
düzeylerinin ortalama ve standart sapmaları
n
Toplam

201



88.06

S
7.20

Tablo 3’te 201 öğretmene ait puanların ortalamalarının 88.06, standart
sapmalarının ise 7.20 olduğu görülmektedir. Ortalama değeri madde sayısı
olan 20’ye bölündüğünde 4.40 değeri elde edilmektedir. Bu değer Tablo
2’deki ölçütlerle karşılaştırıldığında Türkçe öğretim programına bağlılık
düzeylerinin çok yüksek olduğu ifade edilebilir.
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3.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Programa Bağlılık
Düzeylerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenlerin Türkçe öğretim
programına bağlılık düzeyi cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. Öğretmenlerin Türkçe
öğretim programına bağlılık puan ortalamalarının cinsiyete göre t-testi
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin
öğretim programına bağlılıklarına ilişkin puanların aritmetik ortalamaları
ve standart sapmaları ile puanlarda farklılaşma olup olmadığının
belirlenmesi için gerçekleştirilen ilişkisiz örneklemler için t testi sonuçları
Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 22. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Öğretim Programına
Bağlılık Puanlarının Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları ile
İlişkisiz Örneklemler İçin t-testi Sonuçları
n



S

Sd

T

P

Kadın

88

88.41

7.14

199

.60

.549

Erkek

113

87.79

7.27

Grup

3
Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin puan ortalamalarının
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir (t (199) =
.60, p > .05). Bir başka deyişle öğretmenlerin bağlılık puanları arasındaki
farklılık şanstan kaynaklanmakta; kadın ya da erkek olmaları puanlarını
etkilememektedir.
3.4.Kıdem Değişkenine ilişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemini “Öğretmenlerin Türkçe öğretim
programına bağlılık düzeyi kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?” şeklinde belirlenmiştir. Öğretmenlerin Türkçe öğretim programına
bağlılık puan ortalamalarının kıdeme göre tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 23. Kıdem Değişkenine Göre Öğretmenlerin Programa Bağlılık
Düzeylerine İlişkin Bulgular
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
F
Ortalaması

p

Gruplar
Arası
Gruplar İçi

216.10

2

108.05

.124 -

Toplam

10366.32 200

10150.22 198

51.26
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2.11

Anlamlı
Fark

Yapılan analiz sonucuna göre öğretmenlerin puan ortalamaları kıdeme
göre anlamlı farklılık göstermemektedir [F(2-200) = 2.191, p > .05]. Başka
bir ifadeyle, öğretmenlerinTürkçe öğretim programına bağlılık düzeyleri
kıdemlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. Bu bulgu
kıdemin öğretmenlerin Türkçe öğretim programına bağlılıkları üzerinde
etkisinin olmadığı şeklinde de yorumlanabilir.
3.5.Öğrenim Düzeyi Değişkenine ilişkin Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğretmenlerin Türkçe öğretim
programına bağlılık düzeyi öğrenim düzeylerine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. Öğretmenlerin Türkçe
öğretim programına bağlılıklarının kıdeme göre Mann Whitney Utesti
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 24. Öğretmenlerin Türkçe öğretim programına bağlılık
düzeylerinin öğrenim düzeyine göre karşılaştırılması
Grup

n

Sıra
Sıra
Ortalaması Toplamı

Lisans

193

100.24

19346.50 625.50 .362

Lisansüstü

8

119.31

954.50

U

p

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin Türkçe öğretim programına
bağlılıklarının öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği
görülmektedir (p > .05). Bu bulguya göre öğretmenlerin lisans ya da
yüksek lisans mezunu olmaları bağlılık düzeylerini etkilememektedir.
Sonuç
2017 Türkçe öğretim programına bağlılığını ortaya koymaya
amaçlayan bu çalışmada Türkçe öğretmenlerin eğitim faaliyetlerinde
programa bağlılık durumlarının nasıl olduğuna ilişkin sonuçlar elde
edilmeye çalışılmıştır. Ulusal litaretürde benzer çalışmaların sayıca
azlığından bu çalışmanın tartışma kısmını sınırlamakla beraber bulguların
ayrıntılı olarak incelenmesi ile elde edilen sonuçların alanyazına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın bulgularına baktığımızda ilk
bulguda Türkçe öğretmenlerin Öğretim programına bağlılık düzeylerinin
çok yüksek çıktığını görmekteyiz. Yani Türkçe öğretmenleri eğitim ve
öğretim faaliyetlerinde programa sadık olduğu ve program ışığında
çalışmalar yürüttüğünü anlarız. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu
kavramla ilgili çalışmaların sayısı kısıtlı olmakla beraber bu kavramın
içindeki anlama yakın çalışmalar mevcuttur.
Öğretim programına bağlılık kavramının örtük bir şekilde ele alındığı
ve kuramsal temellerinin vurgulanmadığı söylenebilir. Bu çalışmalar
öğretim programına bağlılığın ölçülmesinde dikkate alınması gereken
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boyutların sadece bir kısmına (çoğunlukla katılımcı tepkileri)
odaklanmaktadır(Aydemir, 2011; Çakmak ve Gürbüz, 2012; Çelik, 2012;
İ. H. Öztürk, 2012; Tekbıyık ve Akdeniz, 2008; Yaşar, 2012). Çelik ve
Şahin (2010) da yaptıkları görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin yeni
ilköğretim programı ve yapılandırmacı yaklaşım kapsamında öğretmen
rolünü tam olarak bilmedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Atila (2012) ise,
öğretmenlerin programın kendilerine yüklediği rolün farkında olmalarına
rağmen, programın yapısı ve kullanılacak yöntem-teknikler hakkında bilgi
eksiklikleri olması nedeniyle bu görevi yerine getiremediklerini ortaya
koymaktadır. Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı gibi önceki benzer
çalışmalarda öğretmenlerin genel anlamda programa pek bağlı kaldığı
söylenemez. Ama yapılan bu çalışmada ise öğretmenlerin bilakis programa
gayet bağlı kaldığı söylenmektedir. Şunu da eklemek lazım daha önceki
çalışmalarda spesifik bir branş üzerine fazla çalışma olmamıştır. Genellikle
branş fark etmemeksizin çalışmalar yapılmıştır. nadir yapılan branş odaklı
yapılan çalışmalardan örnek vermek gerekirse Bümen ve
Dikbayır(2016)’ın“Dokuzuncu Sınıf Matematik Dersi Öğretim
Programına Bağlılığın İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu çalışmada şunlara
değinilmiştir genel anlamda tek bir öğretim programının her okulda aynı
şekilde uygulanmasının gerçekçi olmadığı, Farklı okul türlerine göre ayrı
(matematik dersi) öğretim programlarının geliştirilmesi, ders kitaplarının
sayfa sayısının azaltılması ve okul türlerine göre farklı ders kitaplarının
hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Öğretmenlere programın kazanımları ve içeriğini uygulamada esneklik
sağlanmalıdır(Bümen ve Dikbayır,2016). Bümen’nin(2016) çalışması
daha çok öğretim program bağlılık süreç kısmı ayrıca farklı lise türlerinde
programa bağlılığını bir arada görme imkânı sağladığı için önemlidir.
Bundan hareketle dikkat edilirse çalışmalar ya genel branşlar ya da sadece
matematik dersi üzerine olduğu içi çalışmamızın hareket noktası olmuştur.
Diğer bulgularımıza baktığımızda programa bağlılığın cinsiyet
değişkeniyle bir ilişkisi olmadığı erkek veya bayan fark etmediğini
anlayabiliriz. Yani cinsiyetin erkek ve bayan olması programa sadık
olmasını değiştirmemektedir. Bununla birlikte kıdem değişkeni de
programa bağlılığı etkilemediğini görmektedir. Çünkü mesleğe başlayan
öğretmen de meslekte geçmişi olan öğretmen aynı şekilde programa sadık
olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın yukarıda da bahsedildiği gibi
alanyazına katkısı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Bümen ve diğ.
(2014)’nın belirlediği programa bağlılığı etkileyen etkenlerin yeni
çalışmalarla sınanması ve varsa başka faktörlerin de ortaya çıkarılması
önerilebilir. Ayrıca program değişikliklerine yönelik yürütülecek yeni
araştırmalarda öğretim programına bağlılık kavramı ve kuramsal çerçevesi
dikkate alınmalı, bu konuda Türkiye’de daha fazla araştırma yapılması,
diğer disiplinlerin spesifik olarak program bağlılığı incelenmelidir.
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