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ÖN SÖZ
Küreselleşen günümüz dünyası ve artan bilgi birikimi bağlamında,
bilim ve bilimin uygulamaya dönüşümü teknolojideki baş döndürücü hızda
meydana gelen değişim ve gelişim; ülkeleri ve insanlarının artan öğrenme
ihtiyacını da beraberinde ortaya çıkarmaktadır.
Öğrenme, insanoğlunun yeryüzündeki varoluşundan bugüne, infomal
süreçlerin etkisnden uzaklaşarak formal süreçlerin baskınlığında ve
etkisinde süreğen, belirli düzeyde çevresel uyarıcıların da işe koşulduğu,
etkileşimli, birikik ve aktif bir süreçtir. Bireyin çevresi ile etkileşimi
sonucu yaşantı ürünü, az ya da çok kalıcı izli davranış değişikliği
öğrenmenin, sorumluluğu da öğrencidedir.
Nitekim artan bilgi birikimi ve karmaşıklığı öğretim etkinliklerinin
planlanması, programlanması, tasarlanması ve düzenlenmesini kaçınılmaz
ve bu kapsamdaki sorumluluğun da kurumsal olarak okullarca
üstlenilmesini zorunlu kılmıştır.
Eğitim sisteminin üç temel öğesi; öğrenci, öğretmen ve eğitim
programlarıdır. Bu üç temel öğe içerisinde kuşkusuz öğretmenin yeri ve
önemi tartışma götürmez bir konumdadır. Öğretmenin çağdaş anlamda,
öğrenme sürecindeki rollleri bilgide otorite ve bilgi aktarıcılığı değil,
bilgiye ulaşmada ve öğrenmede yol gösterici ve rehberlik yapmaktır.
Öğrenmenin değişen doğası ve öğretmenin değişen rolleri gereği
günümüzde artık; soran, sorgulayan, problem çözebilen, önceki
öğrenmeleri ile yeni öğrenmelerini ilişkilendirerek bilgiyi kendine özgü bir
biçimde yapılandırabilen bireylerin yetiştirilmesi ihtiyacı açığa çıkmıştır.
Kuşkusuz ülkeler ve toplumları; eğitim bilimi ve öğrenme kuramları
bağlamında, eğitimin temel öğelerinin geliştirilerek, toplumsal ve bireysel
açıdan bilgiye ulaşma ve öğrenme, bilime ve teknolojiye sahip olma ve
böylece çağa uyum sağlayabilme düşüncesi ve planlamaları bağlamında
“Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında sayısız çalışma ve
araştırmalar yapmaktadırlar.
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı’nda; Eğitim
Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi Planlaması ve
Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri, Hayat Boyu
Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi, Özel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi (Fizik, Kimya, Biyoloji Eğitimi), Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi (Tarih, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı
ile Türkçe Eğitimi), Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi),
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi, Resim-İş Eğitimi), Yabancı Diller
Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alt bilim dallarına
I

yönelik; bir çok konuda nicel, nitel, karma, derleme ve eylem araştırması
türünde çalışmalar yapılmaktadırlar.
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanına özgü alt
disiplin alanları ile ilgili çalışmaları kapsayan kitabımız, bu alanda
araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki
olası araştırmalar için yeni tartışmalara da yön vermeyi hedeflemektedir.
Kitabın ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda bulunan yazarlara ve
çalışmaların bilimsel açıdan yayına uygunluğunun değerlendirilmesinde
hakem olarak katkılarını esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç
biliriz
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ETKİLEYEN FAKTÖRLER……………………………………....48
BÖLÜM V
Mehmet Çelik & Tuba Yavaş
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BÖLÜM XIV
Ayşegül Yetkin Tekin & Emine Kevser Erdim
ERGENLERDE ALGILANAN EBEVEYN TUTUMU VE YAŞAM
DOYUMU…...…………………………………………………...237

IV

BÖLÜM XV
Ayşegül Yetkin Tekin & İrem Pehlevan
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BÖLÜM XX
Müslim Alanoğlu & Songül Karabatak
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Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Gazi Üniversitesi. Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU, Yıldız Teknik Üniversitesi. Türkiye
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDE OKUL İÇİ VE DIŞI
SPOR TESİS, ARAÇ VE GEREÇLERİNİN KULLANIMI
The Use of in-School and Outdoor Sports Facılıtıes, Tools and
Equıpments in Physıcal Educatıon Lesson
Yahya Doğar & Kamil Cesur1
1. Giriş
Milli Eğitimin kademelerinden olan ve 07-14 yaşları arası gençlere
eğitim sunan ilköğretim, öğrencileri eğitimin bir üst kademesine hazırlama
görevi üstlenmiş bir eğitim kurumudur (Büyükkaragöz, 1987: 222).
Okulların amaçlarının gerçekleşmesinde okul içi ve okul dışı çeşitli
değişkenlerin etkileri vardır. Okulların en belirgin amacı, öğrencilerde,
önceden belirlenen hedefler doğrultusunda davranış değişiklikleri
meydana getirmektir (Yılmaz, 2015).
Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünü sağlayabilmesi,
temelde insan sisteminin başarısına bağlıdır. Hızla değişen çevresel
koşullar ve toplumsal dinamizm her kademe ve düzeyde eğitime verilen
önemin artmasına neden olmaktadır. Yeni nesillerin daha nitelikli
yetiştirilebilmesi için eğitim süreci bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap
verebilecek şekilde düzenlenmeli ve geliştirilmelidir (Gökçe, 2000).
Eğitim-öğretim etkinliklerinin en önemli amacı bir ülkenin geleceği olan
çocukları iyi insan ve iyi vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Çocukların
eğitiminde de okul, aile, cevre ve öğretmen gibi etkenler önemli rol
oynamaktadır (Özgan ve Aydın, 2010).
Okul, çocuğun hayatında en önemli sosyal kurumlardandır. Okul çocuk
için gerekli olacak değerleri ve bilgileri kazandırırken topluma uyum
sağlaması için sosyalleşme becerilerini de kazandırmaktadır (Çelik, 2005).
Okul, öğrenci, öğretmen, yönetici, veliler, yakın çevre ve eğitimle ilgili
sivil toplum örgütleriyle bir bütün oluşturur ve var olan bütün unsurlar
birbirleriyle etkileşim içindedir. Okulun belirlenen amaçlara ulaşabilmesi
için öğrencinin toplumsallaşmasında okulun ve ailenin birbirlerini
bütünlemesi ve tutarlılık göstermeleri sağlanmalıdır (Kebeci, 2006).
1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nun Türk Milli Eğitiminin Amaçları
Bölümünün ikinci maddesinde; “Bir ülkenin kalkınmasında ve
gelişmesinde en önemli unsur olan insanın beyin gücü mükemmel, fizik
kapasitesi yüksek, ruh sağlığı tam, çocukluk yıllarından itibaren sistemli
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Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya, yahya.dogar@inonu.edu.tr
1
Öğr. Gör. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, kcesur@ohu.edu.tr

1

bir beden eğitiminin uygulanması gereğine inanmış, onu alışkanlık haline
getirmiş olarak yetiştirmek esastır” denilmektedir. Ulaşılmak istenilen bu
amaçlar için ilköğretim okullarında okutulan beden eğitimi ve spor dersi,
önemli araçlardandır (Sorguç, 1990: 242).
İlköğretim kurumlarında okutulan beden eğitimi ve spor dersleri ve bu
derslerde uygulanan beden eğitimi ve spor etkinlikleri özellikle, çocukların
motor beceri ve yeteneklerini geliştirmek, olumlu davranışlar
kazanmalarını sağlamak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek ve
böylece sağlıklı olabilmelerini temin etmek yönünden önemlidir (Yenal ve
ark. 1999). Bu sebeple beden eğitimi derslerinin ilköğretim okul
programlarında yeterince yer alması son derece değerli kabul edilmelidir.
Ancak beden eğitimi ders alanlarının spor salonu, spor sahası, okul bahçesi
gibi farklı mekânlar olması, öğretmen-öğrenci iletişim ve etkileşimi
bakımından bu dersi diğerlerinden farklı yapmakta ve bu farklılıklar da
beraberinde öğretmene ve okul yönetimine daha fazla fiziksel, duygusal,
bilişsel görev ve sorumluluk yüklemektedir (Çiçek ve ark. 2002). Esasen
beden eğitimi ve spor faaliyetleri okullarda ders içi ve ders dışı zamanlarda
genel eğitimin tamamlayıcısı olarak verilmekte ve bu faaliyetler içerisinde
birey, bir bütün olarak ele alınmaktadır. Genellikle bu hedeflerde
sağlanacak gelişim, uygulamaların haftalık sayı ve süresi, kullanılan tesis,
alan ve yeter sayıdaki nitelikli beden eğitimci varlığı ile doğrudan ilişkili
görülmektedir (Özdemir, 2000). Bunun yanı sıra özellikle ilköğretim
okullarındaki beden eğitimi derslerine karşı öğretmen ve idarecilerin
olumsuz tutumları da bir problem gibi değerlendirilmektedir
(Taşmektepligil ve ark. 2006).
Aslında beden eğitimi ve spor doğal olarak herkesin hakkıdır.
İlköğretim okullarında ihtiyaç duyulan saha, araç ve gereçlerin temininde,
mahalli idarelerin sorumlulukları bellidir. Okullar ve bu idareler karşılıklı
uyum içerisinde çalışabilirler ve beden eğitimi derslerinin daha etkili ve
verimli okutulabilmesi için işbirliği yapabilirler.
Avrupa Konseyi Spor Geliştirme Komitesinin yayınladığı bildiriye
göre ilkokullarda beden eğitimi ve spor derslerinde, çocukların düzenli
olarak gelişebilmelerini, fiziki yapılarına uygun temel hareketler, basit
jimnastik hareketleri ve oyunlarla, çocuğun hareket etme ihtiyaçları
karşılanır denilmektedir (Sönmez, 1985: 5). Böylece fiziksel faaliyetlerle
kazanılan başarılar çocukların kendilerini daha iyi tanımayı ve
kişiliklerinin gelişimine yardımcı olur. Özellikle çekingen ve içe dönük
çocuklar için beden eğitimi derslerinde yaratılan uygun ortamlar, çok
yararlı olmaktadır (Hazar, 1996: 31).
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Bu açıklamalar çerçevesinde çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında
beden eğitimi ve spor dersinin okutulmasında, okul içi ve dışı spor tesis,
araç ve gereçlerden yararlanma durumlarının incelenmesidir.
2. Literatür
2. 1. Beden Eğitimi ve spor Dersinde Tesis, Araç ve Gereçlerin
Önemi
Beden eğitimi ve spor dersinin amaçlarına uygun ve verimli olarak
okutulabilmesinde önemli unsurlar şunlardır:
- Beden eğitimi dersi uygulamaları için uygun alan,
- Dersin uygulanmasında konu gereği çeşitli tesis, araç ve gereç,
- Beden eğitimi ve spor (branş) öğretmeni,
- Derse uygun kıyafet ve öğrenci,
Bu beş husustan herhangi birinin eksikliği dersin amaç ve hedeflerine
ulaşmasında eksik kalacağı ve istenilen verimin alınamayacağı açıktır
(Özener, 1988: 134).
Mahalli, bölgesel yarışmalar ve Türkiye birinciliklerine katılan okullar
incelendiğinde, bu okulların özellikle spor salonlarının olduğu, beden
eğitimi ve spor için gerekli tesis, araç-gereç ve malzemeye sahip olduğu,
mesleğini seven beden eğitimi öğretmenlerinin görev yaptığı, okul
yönetiminin ve diğer branş öğretmenlerinin beden eğitimi ve sporu
desteklediği hatta yardımcı oldukları gözlemlenmiştir (Öztürk ve Koçyiğit,
1991: 214).
Bir okulun etkili ve verimli eğitim ve öğretim verebilmesi için, okul
bahçesi ve gezinti alanları boyutlarının öğrenci başına 5 m2 ve en az 80
mevcut altında öğrenci varsa dahi 400 m2 olarak planlanması
gerekmektedir. Ayrıca bahçede öğrencilere zarar verecek, düşmelerine yol
açabilecek taş, kütük vb. engeller olmamalıdır (Uz ve Sur, 1998: 4).
2. 2. Mahalli İdarelerin Spor Yükümlülüğü
Anayasa’nın 127’inci maddesine göre, Mahalli İdareleri il, belediye
veya köy halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları
kanunla belirlenen ve karar organları gene kanunla gösterilen seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köyler
şeklinde düzenlemiştir. Kanun bu idarelere okullara tesis, araç ve gereç
yönünden destek vermekle de yükümlü tutmuştur.
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5302 sayılı kanunun İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarını
düzenleyen 6. Maddesinde mahalli ve müşterek nitelikte olmak kaydıyla
gençlik ve spor hizmetlerini yapmakla görevli ve yetkili olduğu
düzenlenmiştir. Aynı maddeye 2005 yılından itibaren 5393 sayılı kanunun
85. Maddesiyle bakanlık ve diğer merkezi idare kuruluşlarının gençlik ve
spor hizmetleriyle ilgili yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için
ayrılan ödenekleriyle il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirirler
denilmektedir.
Belediye Kanunu No:5393, Resmî Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı:
25874, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44
İl Özel İdaresi Kanunu No:5302, Resmi Gazete Tarih: 4/3/2005 Sayı:
25745, Tertip: 5 Cilt: 44
Anayasanın 58’inci ve 59’uncu maddelerine göre düzenlenen 5393
sayılı Belediye Kanunu, 2005 yılından itibaren belediyelere sporla ilgili
yeni görev ve sorumluluklar vermiştir. Bu görev ve sorumluluklara göre
belediyeler, yerel ve müşterek nitelikte olmak kaydıyla gerektiğinde, sporu
teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine
gerekli ayni ve nakdî yardım yapar ve desteği sağlar, her çeşit amatör spor
yarışmaları düzenler, yurt içi ve dışı müsabakalarda başarı gösteren veya
derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir, gıda yardımı yapabilir şeklinde
düzenlenmiştir (5393/14/a ve b fıkrası, 6360/17 değişik ikinci madde).
Ayrıca devlet 6360 sayılı Kanunda yaptığı düzenlemeyle, belediyelerin
amatör spor kulüplerine parasal destek sağlarken, belediyeler için bir
önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan miktarın, büyükşehir
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini
geçemez hükmünü (6495 Sayılı Kanun) koymuştur. Belediyelerin sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verebileceğini ve yurt içi
ve yurt dışı yarışmalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporcuların dışında öğrencilere, teknik yöneticilere ve antrenörlere de ödül
verebileceğini (6360 Sayılı Kanun) düzenlemiştir. Kanun bu tür ödüllerin
belediye meclisi kararıyla verilmesini de hükme bağlamıştır.
2. 3. Okul Aile Birliği
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Aile Birliği Yönetmeliği’ne göre,
Okul Aile Birliği özetle, okul ile aile arasında bütünleşmeyi
gerçekleştirmek, öğrenci velisi ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini
sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi
imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, okula
maddî katkı sağlamak üzere kurulur denilmektedir (Okul Aile Birliği
Yönetmeliği).
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İlköğretim kurumlarının amacına ulaşabilmesi için öğretmen ile anne
babanın ve yöneticilerin işbirliği içinde olması şarttır. Bu işbirliği sürecinin
sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hem ana babaların, hem
öğretmenlerin, hem de yöneticilerin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerine
önem verilmelidir. Öğretmenler, yöneticiler ve aileler birbirlerinin
beklentilerinin farkında olmalıdırlar. Daha sağlıklı bireyler yetiştirilmesi
için birbirlerinin beklentileri önemsenmeli, sağlıklı iletişim kurulmalı ve
böylece eğitim ve öğretimin bilincine varılmalıdır (Çelik, 2005).
Diğer taraftan velilerin daha nitelikli bir eğitim ve öğretim için, okul
yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği yapmak zorunluluğu da vardır.
Çocukları en iyi tanıyanlar, onların anne ve babalarıdır. Anne-babalar
çocuklarının ilgi ve ihtiyaçları ile kişilik özelliklerini yakından izleyerek
okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışabilirler. Böylece anne
ve baba çocuğuna karşı nasıl davranması gerektiği konusunda da bilgi
sahibi olur (Genç, 2005). Çünkü öğretmen ile ebeveyn arasında iyi bir
iletişimin oluşturulması, aynı zamanda güçlü bir etkileşimi de
sağlamaktadır. Öğretmen ebeveynle kurduğu bu sağlıklı etkileşim sonucu,
çocuğu daha kolay tanıyabilir, çocukla ilgili karşılaştığı problemleri daha
kolay çözebilir, eğitimde sürekliliği ve fırsat eşitliğini sağlayabilir.
Ebeveynlerin eğitime katılmasıyla, çocukların okul ve ilerideki
yaşantılarında da başarılarının artması, mutlu ve başarılı bir kişi olarak
hayata hazırlanmaları, okul ile arasında çocuklara gösterilebilecek farklı
eğitim tutumlarının azaltılması sağlanabilir (Sevinç, 2003).
Eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmaların birçoğunda okul
başarısı üzerinde okul-aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğu
sonucuna varılmıştır Ailenin okulla ilişkileri; okulla işbirliği yapması, okul
süreçlerine katılması ve okula desteği, her ülkede üzerinde önemle durulan
konulardan biridir. Çocuğun eğitiminde aile önemli bir yere sahip olduğu
için aile ile eğitim kurumlarının sürekli işbirliği içerisinde olması gerekir
(Özgan ve Aydın, 2010).
3. Yöntem
3. 1. Araştırmanın Yöntemi ve Evreni
Araştırmada
mevcut
durumla
olması
gereken
durum
karşılaştırıldığından betimsel bir çalışmadır. Bilgi formu ile veri toplama
yapıldığından, araştırmanın modeli de tarama modelidir. Araştırma
grubunu 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı Niğde il merkezine bağlı 75
ilköğretim okulu oluşturmaktadır.
Araştırma için öncelikle gerekli yasal izinler alınmıştır. Veri toplama
formu uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Veri toplama formunda spor
tesis, araç ve gereçlerin mevcut durumu, okul dışı spor tesis, araç ve
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gereçlerden yararlanma durumu, mahalli idarelerin ve okul aile birliğinin
beden eğitimi ve spor faaliyetlerine ne ölçüde destek olduğu gibi konulara
yer verilmiştir. Veriler bizzat araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme
tekniğiyle toplanmıştır.
3. 2. Verilerin Analizi
Veriler tablolar halinde SPSS istatistik paket programıyla analiz
edilmiştir. Sonuçlar frekans (f) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Verilerin
değerlendirilmesi, tablolara aktarılan bulguların nicel olarak ele alınarak
ve çeşitli ülkelerin konu ile ilgili verileri ile mukayese edilerek yapılmıştır.
4. Bulgular
Tablo 1. Okulların Oyun Alanı Miktarı, Öğretmen, Öğrenci Sayısı
Okul Sayısı
Toplam Okulların Oyun Alanı (m2)
Toplam Öğretmen Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Okul Başına Düşen Oyun Alanı (m2)
Öğrenci Başına Düşen Oyun Alanı (m2)

75
166,350 m2
1013
26,311
2,218 m2
6,32 m2

Tablo 2. Okulların Kapalı Spor Alanları
Mevcut Durum
Yok
Var
Toplam

f
73
2
75

Tablo 3. Okullarda Bulunan Açık Spor Tesisleri
Mevcut Tesis Durumu
Yok
f
%
Basketbol
21
28
Voleybol
6
8
Futbol
36
48
Koşu Alanı
73
97
Gülle Atış Alanı
74
99
Uzun atlama Havuzu
56
75
Barfiks
50
67

%
97.3
2.7
100.0

Var
f
54
69
39
2
1
19
25

%
72
92
52
3
1
25
33

Tablo 4. Okullarda Bulunan Beden Eğitimi ve Spor Araç Gereçleri
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Mevcut Araç ve Gereç Durumu

Yok

Basketbol Topu
Voleybol Topu
Futbol Topu
Hentbol Topu
Sağlık Topu
Disk
Cirit
Gülle
Jimnastik Minderi
Jimnastik Kasası
Voleybol Filesi
Masa Tenisi Masası ve Raketi
Labud
Atlama İpi
Jimnastik Kurdelası

f
21
3
5
44
49
65
69
64
39
46
16
53
75
69
75

%
28
4
7
59
65
87
92
85
52
61
21
71
100
92
100

Var
f
54
72
70
31
26
10
6
11
36
29
59
22
6
-

%
72
96
93
41
35
13
8
15
48
39
79
29
8
-

Tablo 5. Okullaın Okul Dışı Spor Tesis, Araç ve Gereçlerinden
Yararlanma Durumu
Yararlanma Durumu
Hiç
Kısmen
Zaman zaman
Sürekli
Toplam

f
18
36
18
3
75

%
24
48
24
4
100

Tablo 6. Okulların Mahalli İdarelerden Tesis, Araç ve Gereç İsteği
Talep Etme
Hayır
Evet
Toplam

f
18
57
75

%
24
76
100

Tablo 7. Mahalli İdarelerin Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerine Yardım
Şekilleri
Yardım Şekli
Yardım Yok

f
58

%
77

7

Maddi Yardım
Ayni Yardım
Saha Tahsisi
Toplam

3
5
9
75

4
7
12
100

Tablo 8. Okul Aile Birliğinin Beden Eğitimi ve Spor Derslerine Yardım
ve Desteği
Yardım Desteği
Yok
Kısmen
Yeteri Kadar
Toplam

f
14
46
15
75

%
19
61
20
100

Tablo 9. Ders Dışı Sportif Faaliyetler İçin Okul Spor Takımları Oluşturma
Spor Takımı
Evet
Hayır
Toplam

f
12
63
75

%
16
84
100

Tablo 10. Spor Faaliyetleri İçin Okul Spor Takımlarının Oluşturulamama
Nedenleri
Nedenler
Öğrenci İsteksizliği
Saha Malzeme Yetersizliği
Öğretmen İlgisizliği
Öğrencilerin İlgisizliği
Toplam

f
74
1
75

%
99
1
100

Tablo 11. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Sportif Faaliyetlerden Okulları
Bilgilendirme Durumu
Bilgilendirme Durumu
Bilgilendirmiyor
Bilgilendiriyor
Toplam

f
12
63
75

%
16
84
100

Tablo 12. Okul Müdürlerinin, Mahalli İdarelerin Eğitim Kurumlarına
Sportif Faaliyetler İçin Yardım Yapma Zorunluluğunu Bilip Bilmeme
Durumu.
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Durum
Bilmiyorum
Bilmiyorum
Toplam

f
15
60
75

%
20
80
100

Tablo 13. Okul Müdürlerine Göre Öğrencilerin Boş Zamanlarında Sosyal
Faaliyet Tercihleri
Ders Çalışma
Değer
f
%
1
67
89
2
7
9
3
1
2
4
5
6
Toplam 75
100
Kütüphaneye Gitme
Değer
f
%
1
2
6
8
3
12
16
4
15
20
5
32
43
6
10
13
Toplam 75
100

Sporla Uğraşma
Sinemaya Gitme
Değer
f
%
Değer
f
%
1
3
4
1
2
39
52
2
3
19
25
3
5
7
4
8
11
4
7
9
5
3
4
5
16
21
6
3
4
6
47
63
Toplam 75
100 Toplam 75
100
Ailesi İle Birlikte
Olma
Oyun Oynama
Değer
f
%
Değer
f
%
1
4
5
1
1
1
2
7
9
2
16
21
3
18
24
3
20
27
4
22
30
4
23
31
5
15
20
5
9
12
6
9
12
6
6
8
Toplam 75
100 Toplam 75
100

NOT: Her seçenek, tercih öncelik sırasına göre numaralandırılmıştır.

5. Tartışma
Araştırmada elde edilen bulgulara göre Niğde ilinde 75 okulda öğrenci
başına düşen oyun ve gezinti alanı 6,32 m²’dir. İlköğretim okullarında gezi
ve oyun alanları ölçüsü, Türkiye standartlarının üzerindedir. Örneğin
Ankara kent ölçeğinde 2.2 m2, İstanbul’da 1m2, İzmir‘de 2.3 m2,
Eskişehir’de 1.2 m2‘dir. Buna karşın Amerika Birleşik Devletlerinde kent
düzeyinde açık-yeşil alan normu, 40 m2 kabul edilmektedir. Ancak 3194
sayılı İmar Kanunu’na ve 1999 yılında çıkarılan 23804 sayılı yönetmeliğe
göre, belediye olan yerlerde nüfus ne olursa olsun kişi başına aktif yeşil
alan miktarı (park, çocuk bahçesi ve oyun alanlarının toplamı) 10 m2 olarak
belirlenmiştir (Gül ve Küçük, 2001). Bazı Avrupa Birliği ülkelerine
bakıldığında, farklılık daha açık bir şekilde görülmektedir.
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Ülke
Almanya
İngiltere
Fransa
Bulgaristan
Polonya

m2 /nüfus
4.20
3.78-5.67
2.60
-

m2 /öğrenci
30
25
15
40
16

Kaynak: (Yenice, M. S. 2013)

İlköğretim okullarında bu değerlerin anılan ülkelere oranla çok düşük
olması, yaşam kalitesi anlamında da olumsuzlukları beraberinde getireceği
şekilde açıklanabilir. (Semih ve Eymür, 2007).
Birinci ve beşinci sınıflarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27,3,
altı ve sekizinci sınıflarda ise 24 olarak tespit edilmiştir. 2009-2012 yılları
arasında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde
öğretmen başına düşen öğrenci oranı ortalama %21’dir (TÜİK). Buna göre
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Niğde merkez ilköğretim okullarında
Türkiye ortalamasının üzerinde çıkmıştır.
75 ilköğretim okullarının yalnızca ikisinde kapalı spor alanı
bulunmaktadır. Ayrıca açık spor alanları olarak 75 ilköğretim okulunun
54’ünde basketbol, 69’unda voleybol, 39’unda futbol sahası ve 2’sinde
atletizm pistinin, 1 okulda gülle atış alanı, 19 okulda uzun atlama havuzu
olduğu, 25’inde ise barfiks bulunduğu tespit edilmiştir. Niğde gibi kışları
soğuk geçen bir ilde, kapalı oyun alanlarının çoğunlukta olmayışı, beden
eğitimi ve spor derslerinin amaçlarına ulaşmasında önemli bir eksiklik
kabul edilebilir. Ayrıca beden eğitimi ve spor dersleri için gerekli olan
araç, gereçler sayısında okulların %93,3’ünde futbol, %72’sinde basketbol,
%96’sında voleybol, %41,3’ünde hentbol, %34,7’sinde sağlık topu, ve
%13,3’ünde disk, %8’inde cirit, %12’sinde Jimnastik sopası, %14,7’sinde
gülle, %48’inde Jimnastik minderi, %38,7’sinde Jimnastik kasası,
%78,7’sinde voleybol filesi, %29,3’ünde masa tenisi masası, %8’inde
atlama ipi, %4’ünde atlama kasasının olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda
ilköğretim okullarının kapalı spor alanı olarak çok yetersiz olduğu, yine
beden eğitimi ve spor derslerinin yürütülmesinde gerekli olan araç-gereç
ve donanımında hem nitelik hem de nicelik açısından uygunsuz olduğu ve
müfredata bağlı konuların okutulmasında amacına ulaşılmayacağı
ihtimalini de yükseltmektedir. Dolayısıyla okul içi, bölgesel ve Türkiye
genelinde yapılan sportif faaliyet ve yarışmalara da katılım az olacaktır.
Oysa nitelikli oyun fırsatını elde eden çocuğun yaratıcı olduğu, problem
çözme konusuna esnek yaklaştığı, daha iyi sosyal ilişkilere sahip olduğu
ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduğu belirlenmiştir (Yılmaz ve Bulut,
2002).
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Okul dışı spor saha ve malzemelerinden okulların yararlanma
durumuna göre müdürlerin %24’ü hiç yararlanmadıklarını, %48’ kısmen,
% 24’ü zaman zaman ve %4’ü de sürekli yararlandıklarını ifade
etmişlerdir. Müdürlerin %76’sının saha, tesis, araç ve gereç talebinde
bulunmasına rağmen, mahalli idarelerce %4’üne maddi yardım yapıldığı,
%6,7’sine ayni yardım yapıldığı, %12’lik kısma ise saha tahsisi yapıldığı
tespit edilmiştir. Bu verilere göre mahalli idareler, talebin çok olmasına
rağmen, talebe düşük oranda cevap verebilmişlerdir. Durum okul
müdürlerinin okul dışı saha, tesis, araç ve gereçlerden %80 oranında
yararlanabileceklerini bilmelerine rağmen, ilköğretim okullarının okul dışı
mahalli
spor
imkânlarından
yeterince
yararlanamadıklarını
göstermektedir. Ancak %20 oranında da olsa okul müdürlerinin böyle bir
durumdan haberdar olmamaları, ilköğretim okullarının sevk ve idaresi
açısından düşündürücüdür. Bunun yanı sıra mahalli idarelerin okullara
sportif destek konusunda eşitlik ilkesine ters düşen bir şekilde yardımda
bulunduğu da açıktır.
Oysa Türkiye’nin geleceğini oluşturan çocuklarımız karşısında
sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlilerinden
biri de çocuklarımızın oyun ve spor hakkıdır (Kasap, vd., 2005)
Müdürler, okul aile birliğinin beden eğitimi ve spor dersi ve
faaliyetlerine %61,3’ünün kısmen destek verdiği %18,7’sinin destek
vermediği, %20’lik kısmının da yeteri kadar destek verdiğini
belirtmişlerdir. Böyle bir durum velilerin ya ekonomik açıdan yetersiz
oldukları ya da beden eğitimi ve spor dersini göz ardı ettikleri şeklinde
değerlendirilebilir.
Okulların %84’ünde spor takımları oluşturulurken, %16’sında
oluşturulmamıştır. Müdürlere göre takım oluşturmada, Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün getirdiği takım kurma zorunluluğu etkili olmuş olabilir.
Ancak spor takımı oluşturamama ve spor takımı sayısını artıramama
nedenleri olarak, saha malzeme yetersizliği gösterilmiştir. Ayrıca
önemsenmeyecek bir bölümü ise, takım oluşturmada öğretmenin yeteri
kadar vaktinin olmayışını gerekçe göstermiştir (%1,3).
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce planlanan sportif faaliyet programlarını
okullara bildirmesi konusunda, müdürlerin %84’ü zamanında
bildirildiğini, %16’lık kısmı ise zamanında haber alamadığını
söylemişlerdir. Ancak %16 oranında da olsa, müdürlerin faaliyetlerden
zamanında haberdar olmayışları, iki üst ve alt kurum arasındaki iletişim
eksikliğini göstermektedir.
Öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendirmeleri konusunda
müdürlerin %89,3’ü öncelikle öğrencinin ders çalışmasının, %5,3’ü
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öncelikle ailesi ile birlikte olmasının, %4,1’i öncelikle sporla
uğraşmasının, %1,3’ünün de öncelikle öğrencilerin oyun oynamasının
gerekliliğini söylemişlerdir. Böylece müdürlerin büyük çoğunluğu,
öğrencilerin boş zamanlarında ders çalışmalarını, arta kalan zamanda da
sosyal faaliyetlerde bulunması gereğini vurgulamışlardır. Oysa okul,
özgün bir toplumsal sistem, formel bir örgüttür. İnsanların birlikte
yaşamalarının doğal bir sonucu olarak, kendiliğinden oluşan sosyal
örgütlere karşılık, formel örgütler belli bir amaç için kasıtlı olarak
kurulurlar (Aydın, 2010). Okul yönetiminin görevi, okulu amaçlarına
uygun olarak yaşatmaktır (Bursalıoğlu, 2002). Eğitim sistemi içinde
okulun temel görevi, öğrencilere istenen davranışları kazandırma ve onları
topluma hazırlamadır. Toplumdaki sosyal ve ekonomik gelişmeler, okulda
çalışan personelin de düşünüş ve davranışlarındaki değişmeleri zorunlu
kılar (Taymaz, 2003).
6. Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, Niğde il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında,
beden eğitimi ve spor derslerinin spor tesis, araç ve gereç eksikliği, mahalli
spor imkânlarının yeterince kullanılamadığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
okul müdürleri arasında iletişim ve bilgilendirme eksikliklerinin olduğu,
okul aile birliklerinin konuya gerekli ilgiyi göstermedikleri, öğrencilerin
ders dışı zamanlarında sportif faaliyetlere yeterince zaman ayırmadıkları
ortaya çıkmıştır.
Bu itibarla beden eğitimi ve spor derslerinin amaçlarına uygun olarak
okutulabilmesi için okul müdürlerinin okul dışı mahalli spor
imkânlarından yeterince yararlanabilmeleri konusunda daha çok
bilgilendirilmeleri yararlı olabilir. Öğrenci velileri toplantılarında anılan
dersin yararları konusunda daha bilimsel bilgiler verilerek, velilerin beden
eğitimi ve sporun yararları konusunda aydınlatılmaları ve böylece
öğrencilerin boş zamanlarında sportif faaliyetlere daha fazla zaman
ayırmaları sağlanmalıdır. Özellikle spor tesisleri ve okulların yapımında,
planlamanın eşgüdümlü olarak yapılması, öğrencilerin okul dışı spor tesis,
araç ve gereçlerinden daha fazla yararlanmalarına ve tesislerin azami
düzeyde kullanılmalarına neden olabilir. Daha çok öğrencinin spor
faaliyetlerine katılımını sağlamada, velilerin maddi ve manevi
desteklerinin artırılması ve çeşitli yardım kampanyalarının düzenlenmesi
yararlı olabilir. Mahalli idareler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin
okulların sportif ihtiyaçlarının karşılanmasında koordineli çalışmaları,
hem öğrencilerin daha çok spor yapabilmelerinde hem de mevcut spor
tesis, araç ve gereçlerinin daha verimli kullanımında daha etkili olabilir.
Okul yöneticilerinin, beden eğitimi dersini okutan öğretmenlerin
yanında diğer öğretmenlerin de spor yapmaya yönlendirilmeleri,
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öğrencilerin daha çok spor yapmalarında etkili olabilir. Bunun için gerekli
mevzuat değişiklikleri yapılabilir.
Beden eğitimi ve spor dersinin hedefleri ve gerçekleşme durumları
hakkında çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, sistemi bütünüyle ele
alan bir çalışma yoktur. Bu nedenle sistemi bütünüyle ele alan bir model
çalışması, daha etkili beden eğitimi ve spor dersi okutulması bakımından
yararlı olabilir.
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AİLESİ YANINDA VE YATILI BÖLGE
ORTAOKULUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN BİR İNSAN
FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN DUYGUSAL GELİŞİM
AÇISINDAN İNCELENMESİ1
Aygen Çakmak2 & Seda Sakarya3
Giriş
Çocuklar, birtakım çizimler aracılığı ile iç dünyalarında yaşamış
oldukları durumları yansıtmakta ve konuşarak ifade edemedikleri pek çok
duygu ve düşüncelerini bu yolla ifade etmektedirler. Çocukların yaptıkları
resimlerin dolaylı olarak değerlendirilmesi sonucunda pek çok yetenek,
alışkanlık, karakteristik özellik ve çevre ile olan etkileşimler hakkında bilgi
sağlamak mümkün olabilmektedir (Koppitz 1984). Çocuk çizimleri
duyguların ifade edilmesinde dilden daha etkili bir araçtır. Çizimler
aracılığı ile çocuk insanlarla iletişim kurar, yaşam becerileri ve güven
duygusu geliştirir.
Çocuk çizimleri 19.yüzyıldan itibaren sanatsal, eğitimsel ve klinik
nedenlerle kullanılmıştır. 1887 yılında İtalyan çocukların resimleri üzerine
gözlemlerini yayınlayan Ricci, bu resimleri bilişsel ve gelişimsel
ilerlemenin bir yansıması olarak değerlendirmiştir. Goodenough (1926)’ın
‘Bir İnsan Çiz’ testinin ardından Harris (1963)’in insan figürü çizimlerinin
çocukların zekâ gelişimlerini değerlendirmede bir araç olarak
kullanılabileceği görüşü çocuk ve yetişkin çizimlerinin karşılaştırılması
temeline dayanmaktadır.
Freud çocuk çizimlerini kişilik özelliklerinin bir yansıması olarak
incelerken, Koppitz (1968, 1984) yaptığı çalışmalarda çocuk çizimlerini
duygusal bağlamda yorumlamış ve bazı duygusal sorunların tespit
edilmesinde “Bir Adam Çiz” yaklaşımını kullanarak, bu yolla özel
birtakım işaretlerin yorumlanmasında farklı fikirler ortaya atmıştır
(Farokhi ve Hashemi, 2011).
1
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Çizimler çocuğu tanımaya yardımcı olan bir araç olmakla birlikte aynı
zamanda çocukların zeka, kişilik özellikleri ya da içsel dünyalarını
yansıtan bir ifade aracı olması sebebiyle oldukça önem taşımakta, onların
düşünce biçimlerinin yanı sıra çevreleriyle olan ilişkilerinde sözel olarak
ifade edemedikleri bazı sorunlarını da yansıtmaktadır. Çocukların
yaşadıkları bu durumların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için kağıdı
kullanış şekli, resimde yer verilen kompozisyon, figürlerin kağıda
yerleştirilişi, kompozisyonda ele alınan semboller ya da figürler arasındaki
ilişkiler değerlendirmede önemli olabilecek bazı anlamlar ifade etmektedir
(Yavuzer 2000, Çakmak ve Darıca, 2012). Resim, kolay bir ifade aracı
olması sebebiyle, daha içekapanık ya da konuşma problemi olan çocuk
için, kendisiyle dış dünya arasında iletişimi sağlamaktadır. Çocuğun
gelişiminin erken dönemlerinde bile çizimler kelimelerden daha çok anlam
ifade ettiklerinden birçok çocuk çizimleri ya da yapılan resimler onların
duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve gerek çevresi gerek ailesi ile
olan ilişkilerini somut bir şekilde gözler önüne serebilmektedir (Johnson
1990, Yavuzer 2000, Lukash 2002). Özellikle aileden ayrılıp yatılı bölge
ortaokulu gibi yeni bir ortamda yaşamaya başlama, bireylerin gelişimsel
olarak ergenlik dönemi içinde yer almaları, ortaya çıkabilecek sorunların
türünü ve yoğunluğunu etkilemekte (Aydın, Yazıcı ve Altun, 2018),
aileden uzak kalmak, sevgi, ilgi ve destek eksikliğine (Köksal-Akyol ve
Salı, 2013) neden olabilmektedir. Yapılan literatür taramasında yatılı bölge
okullarına devam eden çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda benlik
kavramı ile saldırganlık (Köksal-Akyol, 2002; Halıcı, 2005), akran ilişkisi,
sosyal destek algısı, yaşam doyumu (Şimşek, 2010), sosyal kaygı
düzeylerinin (Çakmak ve Akıncı-Demirbaş, 2017), benlik kavramları ve
sosyal destek algılarının (Köksal-Akyol ve Salı, 2013) ayrıca kaygı,
yalnızlık, öz-yeterlik ve akademik başarılarının (Aydın, Yazıcı ve Altun,
2018) incelendiği görülmektedir.
Aileden ayrı kalma durumu çocuklarda bazı davranış problemleri ya da
duygusal birtakım bozukluklara sebep olabilmektedir. Çocuklar, bu
durumları fiziksel olarak dışa doğrudan yansıtmanın yanında, yaptıkları
resimler aracılığıyla da süreç içerisinde yaşadıkları korku ya da kaygıları
ortaya koyabilmektedirler. Çocuk resimleri ailenin yanında ve yatılı bölge
ortaokulunda kalma durumuna göre değerlendirildiğinde ortaya çıkan
duygusal farklar pek çok yorumu da beraberinde getirmektedir.
Araştırmalar, yalnızca çocuk resimleri ele alınarak belli yargılarda ve
saptamalarda bulunmayı değil; bu süreçte çocukların yaşamış oldukları
duygu ve düşüncelerini ya da sorunlarını somut bir şekilde ortaya koymayı
hedeflemektedir. Çocukların resimlerinin ayrıntılı bir şeklide
değerlendirilmesi aynı zamanda kabiliyetlerin, alışkanlıkların fark
edilmesinde önemli ipuçları sağlamaktadır (Yılmaz 2009). Bu nedenle
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ortaokula devam eden ailesi yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan
ergenlik döneminde olan çocukların duygusal gelişim düzeylerinin
belirlenmesi ve bu yönde gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğu
düşünülmektedir.
Bu doğrultuda;
1.Ailesinin yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan öğrencilerin
insan figürü çizimlerinin duygusal gelişime ait puan ortalamaları arasında
cinsiyet açısından anlamlı bir fark var mıdır?
2. Ailesinin yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan öğrencilerin
insan figürü çizimlerinin duygusal gelişime ait puan ortalamaları arasında
sınıf değişkeni açısından anlamlı bir fark var mıdır?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmanın çalışma grubunu, ortaokul 5,6 ve 7. sınıfa devam eden
ailesi yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan toplam 138 öğrenci
oluşturmuştur. Ailesi yanında kalan öğrencilerin 48’i kız, 45’i erkek; yatılı
bölge ortaokulunda kalan öğrencilerin 20’si kız ve 25’i erkek öğrencidir.
Betimsel model niteliğindeki bu çalışmada, öğrencilerin yapmış oldukları
insan figürü çizimlerinin, duygusal gelişim açısından inceleyebilmek
amacıyla Koppitz (1968)’in “Bir Adam Çiz” tekniğinin duygusal gelişime
ait kriterleri kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Bir Adam Çiz Testi: Bu teknik, çocukların duygusal gelişimlerine ait
düzeylerinin belirlenebilmesi için çeşitli kriterlerden oluşmaktadır.
Duygusal gelişimi değerlendiren 28 kriter, beş boyut altında ele alınmıştır.
(Koppitz 1968).
A. Dürtüsellik
1.Vücut kısımlarının birleştirilmesinde kopukluk
2. Kol-bacaklarda aşırı asimetrik gösterim
3. Transparan gösterim
4. Büyük figür
5. Boynun olmayışı
B. Güvensizlik-Yetersizlik
6. Eğik figür
7. Küçük kafa
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8. Ellerin olmayışı
9. Canavar ya da komik gösterim
10. Kolların olmayışı
11. Bacakların olmayışı
12. Ayakların olmayışı
C. Kaygı
13. Yüzün gölgelenmesi
14. Vücut/kol – bacakların gölgelenmesi
15. Boynun/ellerin gölgelenmesi
16. Bitişik bacaklar
17. Gözlerin olmayışı
18. Bulutlar, yağmur, uçan kuşlar
D. Utangaçlık-Çekingenlik
19. Küçük figür
20. Kısa kollar
21. Vücuda yapışık kollar
22. Burnun olmayışı
23. Ağzın olmayışı
E. Kızgınlık-Saldırganlık
24. Çapraz gözler
25. Dişler
26. Uzun kollar
27. Büyük eller
28.Çıplak figür / genital
Veri Analizi
Araştırmada her bir öğrenciye A4 boyutu kağıtlar verilmiştir.
Öğrencilerin bu kağıtları tercih ettikleri şekilde kullanabilecekleri ifade
edildikten sonra, “Bir insan figürü çizin ve bu çizebildiğinizin en iyisi
olsun” yönergesi verilmiş, süre kısıtlaması olmadan uygulama
sürdürülmüştür. Çizimler tamamlandıktan sonra, tekniğin duygusal
gelişime ait kriterleri dikkate alınarak “Var” veya “Yok” şeklinde
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değerlendirilmiştir. Kriterlerde yer alan çizim özellikleri var olan her bir
kriter için “1”, var olmayan kriter için ise “0” ile puanlandırılmıştır. Sonuç
olarak; dürtüsellik, güvensizlik- yetersizlik, kaygı, utangaçlık-çekingenlik
ve kızgınlık-saldırganlık boyutlarına ait puanlar oluşturulmuştur. Elde
edilen verilerin analizinde “İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik
Testi” kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıklarda p<0.05 anlamlılık düzeyi
dikkate alınmıştır.
Bulgular
Ailesi yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan çocukların “Bir insan
figürü” çizimlerinin duygusal gelişim açısından karşılaştırılması amacıyla
yapılan çalışmada elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo1. Ailesi Yanında ve Yatılı Bölge Ortaokulunda Kalan Çocukların
Cinsiyete Göre Bir İnsan Figürü Çizimlerinin Duygusal Gelişime Yönelik
Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların İki Ortalama Arasındaki Farkın
Önemlilik Testi Sonuçları
Boyutlar

Cinsiyet

Kız
Dürtüsellik

Grup

N



Sd

AY

48

.35

.48

YBO

20

.60

.50

AY

45

.80

.84

YBO

25

.84

.94

AY

48

.64

.99

YBO

20

1.00

.97

AY

45

.48

.62

YBO

25

.72

.67

AY

48

.39

.60

YBO

20

.40

.50

AY

45

.28

.58

YBO

25

.64

.86

AY

48

.64

.60

YBO

20

.85

.87

AY

45

.42

.49

YBO

25

.92

1.03

AY

48

.06

.24

YBO

20

.00

.00

t

p
-1.88

.063

-.18

.856

-1.34

.184

-1.43

.155

-.027

.979

-2.02

.047*

-1.11

.271

-2.71

.008*

1.138

.259

Erkek

GüvensizlikYetersizlik

Kız

Erkek

Kaygı

Kız

Erkek

UtangaçlıkÇekingenlik

Kız

Erkek

Kız

20

KızgınlıkSaldırganlık

AY

45

.37

.49

YBO

25

.08

.27

2.79

Erkek

AY:Ailesi yanında kalan YBO:Yatılı Bölge Ortaokulunda

*p<.05
kalan

Tablo 1’de yatılı bölge ortaokulunda kalan çocukların dürtüsellik (kız
 = .60, erkek  =.84) güvensizlik-yetersizlik (kız  = 1.00, erkek 
=.72), kaygı (kız  = .40, erkek  =.64) ve utangaçlık-çekingenlik (kız
 = .85, erkek  =.92) davranışı yönünde puan ortalamalarının ailesi
yanında kalan çocukların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu
görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda bir insan figürü çizimlerinin
kaygı (t=-2.02, p<.05), utangaçlık-çekingenlik (t=-2.71, p<.05) ve
kızgınlık-saldırganlık (t=2.79, p<.05) davranışı yönünde ailesi yanında ve
yatılı bölge ortaokulunda kalan erkek çocukların aldıkları puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.
Tablo2. Ailesi Yanında ve Yatılı Bölge Ortaokulunda Kalan Öğrencilerin
Sınıf Değişkenine Göre Bir İnsan Figürü Çizimlerinin Duygusal Gelişime
Ait Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların İki Ortalama Arasındaki Farkın
Önemlilik Testi Sonuçları
Boyutlar

Sınıf

Grup

N

Sd

t

p

AY

30

.60

.67

-.53

.598

YBO

5

.80

1.30

AY

28

.50

.69

-.90

.373

YBO

13

.69

.48

AY

35

.60

.77

-.69

.490

YBO

27

.74

.81

AY

30

.60

1.03

1.62

.114

YBO

5

1.40

.89

AY

28

.60

.83

-.58

.565

YBO

13

.76

.83

AY

35

.51

.65

1.42

.160

YBO

27

.77

.80

AY

30

.33

.47

.028

.779

YBO

5

.40

.54

AY

28

.46

.83

-.29

.771

YBO

13

.53

.51

.25

.44

1.79

.078



5
Dürtüsellik
6

7

5
GüvensizlikYetersizlik

6

7

Kaygı

5

6

7

AY

35

21

.007*

UtangaçlıkÇekingenlik

YBO

27

.55

.84

AY

30

.43

.50

YBO

5

1.10

.00

AY

28

.53

.50

YBO

13

.61

.86

AY

35

.62

.64

YBO

27

1.00

1.07

AY

30

.16

.37

YBO

5

.20

.44

AY

28

.25

.44

YBO

13

.07

.27

AY

35

.22

.42

YBO

27

.00

.00

2.48

.018

-.37

.713

1.69

.096

-.17

.860

1.29

.203

2.78

.007*

5

6

7

KızgınlıkSaldırganlık

5

6

7

*p<.05 AY:Ailesi yanında kalan YBO:Yatılı Bölge Ortaokulunda kalan
Tablo 2’de görüldüğü gibi yatılı bölge ortaokulunda kalan 5.sınıfa
devam eden öğrencilerin dürtüsellik (  = .80), güvensizlik-yetersizlik ( 
= 1.40) ve utangaçlık-çekingenlik (  = 1.10) alt boyutlarında diğer
gruplara göre daha yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu
görülmektedir. Yatılı bölge ortaokulunda kalan öğrencilerin sınıf düzeyi
arttıkça kaygı alt boyutuna ait puan ortalamalarının arttığı (5.sınıf  = .40,
6.sınıf  = .53, 7.sınıf  = .55), sınıf düzeyi arttıkça kızgınlık-saldırganlık
alt boyutuna ait puan ortalamalarının (5.sınıf  = .20, 6.sınıf  = .07,
7.sınıf  = .00) azaldığı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; sınıf
değişkeninin 7.sınıf öğrencilerinin bir insan figürü çizimlerinin kızgınlıksaldırganlık alt boyutu puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık
oluşturduğu saptanmıştır (t=2.78, p<.05).
Tartışma Sonuç ve Öneriler
Araştırmada ailesi yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan
öğrencilerin insan figürü çizimlerinin duygusal gelişim açısından
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen
bulgulara göre, çocukların bir insan figürü çizimlerinin kaygı, utangaçlıkçekingenlik ve kızgınlık-saldırganlık davranışı yönünde ailesi yanında ve
yatılı bölge ortaokulunda kalan erkek çocuklarının puanlarında anlamlı bir
fark olduğu; sınıf değişkeninin ise, 7.sınıf öğrencilerinin bir insan figürü
çizimlerinin kızgınlık-saldırganlık alt boyutu puan ortalamalarında anlamlı
bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır.
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Kaygı boyutu altında; yüz, vücut, kol ve bacakların, boynun
gölgelenmesi, bitişik çizilmiş bacak, gözlerin olmaması, bulut, yağmur,
kuş çizim özellikleri dikkate alınmaktadır. İnsan figürü çizimlerinde yer
alan gölgelemeler kaygının bir işaretini, gölgelemelerin açıklık ve koyuluk
dereceleri ise kaygının şiddetini göstermektedir. Yüz çizimlerinin
tamamının gölgelenmesi zayıf benlik imajı ve bazı duygusal sorunlardan
kaynaklanabilir. Yüzün belli bir bölümünün gölgelenmesi özel olarak
gölgelenen bölüme ait çocuktaki kaygıları yansıtmaktadır. Çizimde
vücudun gölgelenmesi bedenden kaynaklanan bir kaygıyı da işaret
edebilir. Büyük gözler izlendiklerini ve kontrol altında tutulduklarını
düşünen çocuklar tarafından çizilirken, gözlerin çizildikten sonra silinmesi
ya da hiç çizilmemiş olması başkalarıyla iletişim kurmadaki isteksizliğin
göstergesi olabilmektedir (Farokhi ve Hashemi, 2011). Erkek çocuklarında
kızlara göre bu çizim özelliklerinin görülmesi aceleci davranmalarının bir
sonucu olarak düşünülebilir. Ailesinin yanında eğitim hayatına devam
eden çocuklarda da kaygı durumları gelişebilmekte; fakat bu süreçte aile
bireylerinin yakın ilgileri ve sürece olan destekleri sayesinde kaygı
durumlarında azalma görülebilmektedir.
Utangaçlık-çekingenlik boyutu küçük figür, kısa kollar, vücuda yapışık
kollar, burun ve ağzın olmayışı çizim özellikleri dikkate alınarak
değerlendirilmiştir. Resimlerinde daha çok küçük figürlere yer veren
çocukların çekingen oldukları ve bu figürlerin depresyon, güvensizlik, içe
kapanıklık belirtilerini yansıttığı bilinmektedir. Kısa kol çizimleri
çekingenliğin ifadesidir ve utangaçlık duygusunun varlığı ile saldırganlıkliderlik duygularının yoksunluğu ile yorumlanır. Vücuda yapışık olan
kollar ise çocukların iç denetimle ilgili tedirginlikleri ve çevre ile olan
ilişkilerdeki zorlanmalara işaret eder (Koppitz 1968). Resimlerde
kullanılan figürlerde burnun olmayışı, güçsüzlük; ağzın olmayışı ise,
çocuğun çevresindekilerle iletişime geçmekte zorlandığı şeklinde ifade
edilmektedir(Yavuzer 2000). Yatılı bölge ortaokulunda kalan çocukların
kişilik özellikleri kurumda kalınan süre, arkadaşa ve çevreye uyum
sağlama gibi durumların erkek öğrencileri kız öğrencilere göre daha yoğun
etkilediği yorumunu getirmektedir.
Çocuk çizimlerinde yer alan çapraz gözler ve dişler, uzun kol ve büyük
eller, çıplak figürler/genital figürler, kızgınlık-saldırganlık alt boyutu
altında değerlendirilmiştir. Çocuklar kızgın ve isyankâr olan duygularını
çapraz gözler çizerek, saldırganlık duygularını ise diş çizimleri ile ifade
etmektedirler. Çocukların uzun kolları tercih etmeleri ise, kazanma hırsı,
sevme-sevilmek için gayret etme şeklinde yorumlanmaktadır. Çocukların
çizimlerinde cinsel organlara yer vermeleri ya da çıplak figür çizmeleri
beden kaygısı ve uyarıcıların kontrol edilmesindeki zayıflığın işaretini
yansıtabilmektedir (Koppitz, 1968).
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Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin aile desteğinden mahrum
kalmaları ergenlerin sosyal- duygusal gelişimlerini ve davranışlarını
olumsuz etkileyebilmekte, kızgınlık ve saldırganlık davranışlarını daha
yoğun yaşamalarına neden olabilmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle
saldırganlığın, erkeklerde kızlara göre daha fazla görüldüğünü, cinsiyet ve
kültürel etkenlerin bu durumda etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Herhangi bir durum birey için engelleyici olarak algılanıyorsa kızgınlık
ve öfkeye neden olur (Kulaksızoğlu, 2001; Kesen, Deniz ve Durmuşoğlu
2007). Öfke ve saldırganlık davranışları, bireylerin içinde bulundukları
gelişim döneminin özelliklerine, yaşadıkları çevresel şartlara göre
değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, ergenlik döneminde yatılı
bölge okulunda eğitimine devam eden çocukların, otorite olarak okul
personeli ile yaşamak durumunda olmaları, uygun rol modellerinin
olmayışı, duygusal anlamda paylaşımlarının sınırlı olması ve
bireyselliklerine yeterince önem verilmemesi (Tambağ, 2004) onların
saldırganlık davranışlarını ailesi yanında kalan çocuklara göre daha az
sergilemelerinin nedeni olarak düşünülebilir.
Araştırmada ailesi yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan
öğrencilerin insan figürü çizimleri duygusal gelişim açısından
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Bu çalışma ailesi
yanında ve yatılı bölge ortaokulunda kalan öğrencilerin bir insan figürü
çizimleri ile sınırlıdır. Yapılan çalışmanın Kırıkkale ilinde bulunan sadece
bir yatılı bölge ortaokulu ve bu okulun 5.,6. ve 7.sınıf sınıf öğrencilerinden
oluşması bir başka sınırlılık olarak kabul edilebilir.
Sonradan öğrenilen ve geliştirilen diğer tüm becerilerde olduğu gibi
çizim becerileri de fazlasıyla deneyim gerektirmektedir ve bu süreçlerde
çocuklara yeteri kadar fırsatlar sağlanarak onların kendilerini rahat ifade
edebilmeleri sağlanmalıdır. Çocuklara sağlanan bu deneyimler aracılığıyla
bu alandaki becerileri gelişecektir. Bununla birlikte çocukların yetenek ve
yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat veren faaliyetler içinde
bulunmaları, ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi, çocukların yaptıkları bir
işte başarılı olabilme duygusu yaşamalarına ve yeterli bir birey olduklarını
hissetmelerinde önemli olacaktır. Çocukların kendi yeteneklerini ortaya
koymalarına fırsat sağlayan sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi ve
sergilenmesi, çocukların başarı duygusunu tadarak yeterli olduğunun
farkına varmasında son derece önemlidir. Özellikle yatılı bölge okulunda
eğitimine devam eden çocukların çizdikleri resimlerde yer alan figürlerin
okul personeli tarafından önemsenmesi, alanda uzman kişilerce bu
doğrultuda birtakım eğitim içerikleri düzenlenmelidir.
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EĞİTİMDE STANDARTLAŞMA*
Ferdi Bahadır & Murat Tuncer
Giriş
Standartlar pek çok sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de niteliğin
test edilmesine imkân tanıması yönüyle önem arz etmektedir. Standartlar
yapılan iş ve işlemlerde birlikteliği sağlayan, kullanıcılara kılavuzluk eden,
ulaşılması gereken çıtalar koyan (Çağlar ve Kılıç, 2008, 49) verimi arttıran,
kurumların daha başarılı, bireylerin hayatını daha kolay, daha güvenli ve
daha sağlıklı olmasını sağlayan (İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI), 2018)
göstergeler olarak ifade edilmektedir. Eğitimde standart ise eğitim
kalitesinin değerlendirilmesini sağlayan ölçütler olarak (Ulusal Araştırma
Konseyi (NRC), 1996) tanımlanmaktadır. Bu ölçütler eğitim kurumlarının
çeşitli açılardan hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemekle kalmayıp, bu
kurumların belirlenen düzeylerin altına düşmemeleri açısından da
önemlidir (New England Okullar ve Kolejler Birliği (NEASC), 2009; Akt.
Bakioğlu ve Baltacı, 2010). Böylece standartlar ile rolleri ve
sorumlulukları belirlenen eğitim kurumları, etkin bir şekilde yönetilen
öğrenme ortamlarına dönüştürülürler (Doherty, 2003, s.9). Ayrıca
standartlar eğitime ilişkin değişkenlerin değerlendirilmesine de imkân
tanıyarak hesap verilebilirlik açısından sistemlere rehberlik ederler
(Carmichael, Martino, Porter-Magee ve Wilson, 2010).
Eğitimde standartlaşmanın bazı araştırmacılar tarafından olumsuz
olarak algılandığı görülmektedir. Bu araştırmacılardan Richards ve
Rodgers (2001, s. 148), tüm alanlar için standartların belirlenmesinin
oldukça zor olduğunu, standartların öğrencileri geliştirip ilerletmekten
ziyade tutum ve değerler aşılanmaya çalışılan pasif bireylere
dönüştürebileceğini, ayrıca öğretimi öğrencinin düşünce becerilerini
geliştirmekten çok davranış ve performansa dayalı bir hale getireceğini
ifade etmektedir. Standartlara mesleki açıdan bakan Bellour (2017) ise, iş
piyasasının beklediği bilgi ve becerilere sahip öğrenci yetiştirmek için
belirlenen standartların öğrenciyi yalnızca dışsal olarak motive ettiğini,
öğrencilerin mezun olduklarında işsiz kalacaklarını düşündüklerinde bu
yetkinliklere ve genel olarak öğrenime ilgilerini kaybedebileceklerini ifade
etmiştir. Standartlaşma konusuna öğretmenler açısından bakan Barton
(2009), standartların öğretmeni standart bir kalıba sokacağını iddia
* Bu çalışma “Bir program öğesi olarak eğitim durumları standartlarının belirlenmesi”
adlı doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir.
 Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim
Bilimleri Bölümü, Erzincan, ferdibahadir@hotmail.com
 Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ,
mtuncer@firat.edu.tr
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etmiştir. Darling-Hammond (1999, s. 37) ise standartların özellikle fırsat
eşitliği noktasında yetersiz kalacağını ileri sürmüşlerdir. Buna rağmen
Lachat (1994), standartların tüm okullar için yararlarını aşağıdaki gibi
açıklamaktadır. Lachat’a (1994) göre standartlar;
 Öğretim materyalleri ve teknolojilerinin kalitesini ve
kullanılabilirliğini belirler.
 Farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak, yüksek kalitede öğretim
sağlayacak öğretmen kapasitesi sağlar.
 Öğretimin ve değerlendirmenin içerik standartları ile ne ölçüde
uyumlu olduğunu gösterir.
 Mesleki gelişimi ve en iyi bilgiye ulaşmayı sağlayacak öğretmen
ve yönetici yaklaşımını belirler.
 Güvenli ve emniyetli bir öğrenme ortamının oluşmasını sağlar.
 Okul kütüphaneleri, laboratuvarlar ve diğer kaynakların
kullanılabilirliğini sağlar.
 Ayrımcılık yapmayan okul politikalarının oluşturulmasını sağlar.
Bütün bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere eğitimde standartlaşma lehte
ve aleyhte pek çok görüşle tartışma konusu durumundadır. Eğitimde
standartlaşma ile bir taraftan objektif değerlendirme olgusuna dikkat
çekilmiş, diğer taraftan standartlaşmanın eğitim ve öğretimdeki
bireyselliği tehlikeye atacağı ileri sürülmüştür.
Eğitimde standart alanları
Eğitimde standartlaşma çalışmalarına bakıldığında birbirinden farklı
alanlarda çeşitli standartlardan söz edildiği gözlenmektedir. Bu
çalışmalardan Conley’e (1997) göre eğitimde dört standart alanı
bulunmaktadır. Bunlar akademik öğrenme standartları, zihinsel ve sosyal
beceri standartları, genel mesleki standartlar ve işletme becerisi
standartlarıdır. Bu standart alanları Tablo 1’deki gibi tanımlanabilir.
Tablo 1. Eğitimde Standart Alanları (Conley, 1997)
Standart Alanı

İçeriği

Akademik
Öğrenme
Standartları

Öğrencinin akademik açıdan edinmesi gereken bilgi ve
becerilere odaklanan standart alanıdır.

Zihinsel
ve
Sosyal Beceri
Standartları

İçeriğin öğretimi ve öğrencinin öğrenmesi için gerekli
becerilerin neler olduğuna odaklanan standart alanıdır.
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Genel Mesleki
Standartlar

Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan, genel olarak bir
bireyin meslek hayatında başarılı olabilmesi için neleri
öğrenmesi gerektiğini açıklayan standart alanıdır.

İşletme Becerisi
Standartları

İş ve iş dünyasında meydana gelen hızlı ve ani değişimlerle,
çıraklık ve mesleki eğitim programları arasındaki
uyumsuzluktan oluşan arz talep dengesizliğini gidermeyi
amaçlayan standart alanıdır.

Lachat (1994) ise bu sınıflamadan farklı olarak eğitimde içerik, öğrenme
fırsatı ve performans olmak üzere üç standart alanı olduğu görüşündedir.
İçerik standartları bireylerin yeterliklerini artırmak için alana özgü sahip
olmaları gereken bilgi, beceri ve anlayışları ifade eden standart alanı iken,
Öğrenme fırsatı standartları bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri
ve anlayışlara ulaşabilmeleri için öğrenme ortamlarından öğretimin şekline
kadar öğretme-öğrenme sürecinin tümüne ait koşul ve gereksinimleri
açıklayan standart alanıdır. Performans standartları ise bireyden beklenen
yeterlik seviyelerine göre beklenti ifadeleri oluşturarak, bireyin içerik
standartlarında belirtilen konuya ulaşabileceği seviyeyi belirleyen standart
alanıdır.
Bu sınıflamaya benzer bir diğer sınıflama Sweeny (1999) tarafından
yapılmış, eğitime ilişkin standartlar dört alana (içerik, öğretim, performans
ve program) ayrılmıştır. Bu standart alanlarından ilki olan içerik
standartları bireylerin bilmesi gereken bilgi ve becerilerin ne olduğu ve bu
bilgi ve beceriyi nasıl kullanabileceklerini tanımlayan standart alanıdır.
İkinci standart alanı olan öğretim standartları ise öğrencilerden beklenen
performans standartlarını gösterebilmesi için öğretmenlerin bilmesi ve
yapması gerekenleri gösteren standartlardır. Sweeny (1999), Lachat’dan
(1994) farklı olarak program standartları adıyla ek bir standart alanından
bahsetmiştir. Ona göre program standartları öğretmenlerin istenen
sonuçlara nasıl ulaşacaklarını tanımlayan standart alanıdır.
Buraya kadar aktarılan üç farklı araştırmacının ifade ettiği standart
alanlarına genel olarak bakıldığında, öğrenciye ilişkin; öğrencilerin
edinmesi gereken bilgi ve beceriler, bu bilgi ve becerilere öğrencinin nasıl
ulaşacağı, nasıl kullanacağı ve bu bilgi ve becerilerin öğrenci tarafından
kazanılıp kazanılmadığına ilişkin standart alanları yer almaktadır. Mesleki
açıdan bakıldığında; bireyin meslek hayatında başarılı olabilmesi için
gerekli beceriler ile iş ve iş dünyasında meydana gelen değişimlere bireyin
uyumunu sağlamaya ilişkin standart alanları yer almaktadır. Bunların
dışında öğrencilerin öğrenebilmesi için öğretmenlerin bilmesi ve yapması
gerekenler ile öğrenme-öğretme sürecinin tümüne (Program, öğretim,
değerlendirme, teknoloji, güvenli bir çevre ve mesleki gelişim vb. alanları)
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ait koşul ve gereksinimleri
geliştirilebileceği ifade edilmiştir.

belirleyen

alanlarda

standartların

Eğitimde standartlaşmaya ilişkin bazı örnekler
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) standartlar yerel veya merkezi
olarak belirlenebilmektedir. Costrell (1997), eyalet standartlarının
belirlenebilmesi için ulusal düzeyde eğitim seviyesinin heterojen bir yapı
göstermesi gerektiğini belirtmektedir. Eyaletlerin bu şekilde kendi
standartlarını belirlediğinde ise, eğitim açısından başarı ve kalite farkının
oluşacağını ifade etmektedir. Bu nedenle eğitim standartlarının, ülkede
eğitim seviyesi en iyi olan eyalet şartlarına göre ulusal olarak
düzenlendiğinde, alt seviyedeki eyaletlerinde bu standartları
benimsemeleriyle eğitim kalitelerini artıracaklarını vurgulayarak, ulusal
düzeyde belirlenmiş standartların, eyaletler olarak belirlenen standartlara
nazaran daha çok başarı sağlayacağını ifade etmektedir.
ABD’de öğrenci öğrenmeleri 1990’lardan önce öğretim programlarıyla
tanımlanmakta iken, 1990'ların başından itibaren eyaletlere göre
standartlar belirlenmeye başlanmış, böylelikle öğretim programlarının
hiçbir etkisi kalmamıştır. Her eyaletin kendi standardını geliştirmesi,
eyalet standardındaki özellikleri hedef alan kitap ve öğretim
materyallerinin önemini artırmış ve eyaletler arası kaynak paylaşımını
sorunlu hale getirmiştir. Belirlenen standartlara uygun ders kitaplarının
yayınlanmasıyla birlikte durum ticari bir amaç haline gelmiştir (Kendall,
2011). Böylece eyaletlere göre belirlenen bu standartlar, bazı eyaletlerde
çok etkili olurken, bazılarında başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Carmichael
vd., 2010).
Eyaletler arasındaki standardizasyon farklılığını ortadan kaldırmak için
tüm eyaletler, 2009 yılında ortak temel eyalet standartlarının
geliştirilmesine karar vermişlerdir. Uygulama 48 eyalet, iki bölge ve
Columbia Bölgesi'ndeki valilik ve eyalet komisyon üyeleri de dâhil olmak
üzere, devlet liderleri tarafından Ulusal Valiler En İyi Uygulamalar
Derneği (NGA) merkezi ve Eyalet Okulları Baş Yöneticileri Konseyi
(CCSSO) aracılığı ile başlatılmıştır (Ortak Temel Eyalet Standartları
(CCSS), 2018). Ulusal düzeyde geliştirilen ortak temel eyalet standartları
ile eyaletlerin tek bir amaç etrafında toplanarak kontrol altına alındığını
vurgulayan King (2011), NGA ve CCSSO'ya göre ortak temel eyalet
standartlarının aşağıdaki sonuçları sağlamak için geliştirildiğini ifade
etmiştir.
 Üniversite ve iş beklentilerini uygun hale getirmek,
 Yüksek seviyeli beceri ölçütleriyle bilginin içeriğini ve
uygulamasını kontrol altına almak,
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 Mevcut standartları güçlendirmek,
 Tüm ABD'li öğrencilerin, küresel ekonomide başarılı olmasını
sağlamak için en iyi performans gösteren ülkelerin hedeflerini
eğitim amaçlarına yansıtmak,
 Kanıt ve araştırma temelli bir eğitim sağlamak
Okul yöneticileri ve eyalet valileri tutarlı ve gerçek dünya öğrenme
hedeflerinin değerini kabul etmiş ve nerede yaşadıklarına bakılmaksızın
tüm öğrencilerin, üniversite, kariyer ve yaşama hazır olacak şekilde
liseden mezun olmalarını garantiye almak için bu girişimi başlatmışlardır.
Ortak temel eyalet standartları oluşturulurken, dünyanın diğer yüksek
performanslı ülkelerinin beklentileri incelenmiş ve öğrencilerin
üniversitede, mesleklerinde ve yaşamlarında başarılı olmaları için sahip
olunması gereken bilgi ve beceriler konusunda alanyazın dikkatle
incelenerek, ABD’deki en iyi eyalet standartları temel alınmıştır.
Standartlar ülke genelindeki öğretmenler ve velilerle görüşülerek öğrenci
yaşamından elde edilen verilerle belirlendiğinden dolayı, sınıf için
gerçekçi ve pratik olduğu düşünülmektedir. Tüm öğrencilerin, ABD‘deki
ve yurtdışındaki akranlarıyla işbirliği yapmaya ve rekabet etmeye hazır
olduklarını temin ederek, eşitliği teşvik eden bu standartların,
üniversitelerin işgücü eğitim programlarının ve işverenlerin beklentileriyle
de uyumlu olduğu düşünülmektedir (CCSS, 2018).
ABD’de standart temelli eğitimden önceki süreçten başlayarak, eyalet
standartları esnasında ve ortak temel eyalet standartları altında eğitimin
çeşitli faktörlere ilişkin karşılaştırılmasını Kendall (2011) Tablo 2’deki
gibi özetlemiştir.
Tablo 2. Standartlar Çerçevesinde Eğitimin Karşılaştırılması
Ortak Temel
Standart Temelli Ortak Temel Eyalet
Eyalet
Eğitimden Önce Standartları Öncesinde Standartları
Sonrasında
Eyalete göre değişir; açıkStandartlar, öğretim
Beklentileri
tasarım ölçütleri yok.
süresinin yüzde
Kullanılabilir
n öğretim
Genellikle, tüm
85'inin
zaman=Gerekli
süresine
standartları ele almak
kullanılmasını
zaman
uygunluğu
için yeterli öğretim
gerektirmek üzere
süresi yok.
tasarlanmıştır.

Program
desteği

Program ders
kitapları ile
kararlaştırılır.

Standartlar programı
yönlendirir,
ancak program
geliştirme standartların
geliştirilmesinin
gerisinde kalır.
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Standartlar program
geliştirme
tarafından takip
edilir.

Öğrenci
Sonuçlar üzerinden
çıktılarını
Eyalet standartları;
girdilere vurgu
açıklama
ölçüt temeli
yapılır
yöntemleri

Öğrenci
beklenti
kaynağı

Çapraz devlet
standartları; Devlet
ortaklığı

Eyalete göre değişir;
Üniversite ve
Ders kitaplarında
zamanla, geleneksel ders kariyer için gerekli
veya ünitelerinde
açıklamalardan
olan bilgi ve
açıklanan
üniversiteye ve kariyer beceriler;
beklentiler; tarihsel,
hazırlık ölçütlerine
uluslararası ölçütler;
geleneksel etkiler.
geçilir.
devlet standartları.

Öğrencilerin ulusal
Birincil
bir örneklemle
değerlendir karşılaştırılması;
me amaçları 1970'lerde asgari
yeterlilik testleri.

Hesap verilebilirlik;
Hesap verilebilirlik; alt
Öğretme ve
grup ile öğrenci
öğrenmeyi ilan
performansını açıklığa
etmek ve
kavuşturmak.
geliştirmek.

Sistemik değil;
Reformun reform, okul
sistematik veya ilçe
düzeyindeki
doğası
programlar yoluyla
yapılır.

Reform ülke ve
eyaletlerine göre değişir.
Bazıları net standartlara
sahiptir; "Yerel kontrol"
devletleri daha az
sistematiktir.

Standartlar,
program ve
değerlendirmeye
katılan devletler ve
bölgeler arasında
paylaşılır.

Tablo 2 incelendiğinde ABD’de eğitime ilişkin değişkenler, standart
temelli eğitimden önce tamamen eğitim programının etkisinde iken, eyalet
standartları belirlendikten sonra bölgesel standarda dayalı bir özellik
göstermiştir. Ortak temel eyalet standartlarıyla birlikte program geliştirme
ve standartlar bir bütün olarak ele alınmış, ABD’nin ulusal bir eğitim
anlayışına sahip olduğu görülmektedir.
ABD’nin Colorado eyaletinde, standart temelli eğitim uygulamalarının
başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Benson (2012), bu uygulamaların
sınıf, okul, bölge ve eyalet eğitim bölümü gibi eğitim sisteminin tüm
kademelerinde, sürekli iyileştirme döngüsünü ifade ettiğini ve bu
döngünün odak noktasında öğrenci öğrenmesinin yer aldığını
vurgulamaktadır. Eğitimin kilit öğeleri olan öğrenci, öğretmen ve
yöneticilerde belirtilen bu iyileşmenin sağlanması için Tablo 3’teki
sorulara cevap arandığını ifade etmektedir.
Tablo 3. İyileşme için öğeler ve sorular
Öğe

Sorular

Öğrenci

 Öğrencilerin bilmeleri, anlamaları ve yapmaları
gerekenler nelerdir?
 Öğrencilerin öğrenmesini sağlayacak etkili öğretim
uygulamaları nelerdir?
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Öğretmen

Yönetim

 Öğrencilerin öğrenmekte oldukları nasıl bilinir?
 Öğrenciler öğrenemediğinde veya beklenilenden önce
öğrendiğinde ne yapılması gerekir?
 Eğitimcilerin bilmeleri ve yapmaları gerekenler nelerdir?
 Etkili
eğitim
uygulamalarını
desteklemek
ve
kolaylaştırmak için neler yapılmalıdır?
 Etkili öğretim yapıldığının göstergeleri nelerdir?
 Sınıfta etkili bir öğretim gerçekleştirmek ve bunu sürekli
geliştirmek için neler yapılmalıdır?
 Yöneticilerin bilmeleri ve yapmaları gerekenler nelerdir?
 Yöneticiler etkili bir eğitim sistemi oluşturmak için neler
yaparlar?
 Yöneticiler, liderlikleri esnasında etkili sistemik
uygulamaları nasıl belirler ve bu uygulamaları nasıl
geliştirirler?
 Yöneticiler, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını etkili bir
şekilde karşılayan aktif ve duyarlı bir sistem inşa etmek
için neler yaparlar?

Colorado'nun standart temelli eğitim uygulamaları, tüm eğitim
kademlerinde, öğrenciler için beklenen öğrenme çıktıları ve onlara hizmet
eden öğretmen ve yöneticilerin çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi için
bir süreç oluşturmaktadır. Colorado eyaleti yetkilileri etkili bir öğretim
süreci için öğretmenlere yönelik aşağıdaki standart alanlarını
belirlemişlerdir (Colorado Eğitim Bölümü (CDE), 2011):







Öğretmenler, öğrettikleri içerik bilgisine hâkimdirler.
Öğretmenler çeşitli kültürlerden gelen öğrenciler için saygılı bir
çevre oluştururlar.
Öğretmenler öğrencileri için öğrenmeyi kolaylaştırırlar.
Öğretmenler öğretim uygulamaları üzerine derinlemesine
düşünürler.
Öğretmenler liderlik gösterirler.
Öğretmenler öğrencilerin gelişimi için sorumluluk alırlar.

Utah eyaletine bakıldığında ise Eyalet Eğitim Kurulu, ABD ortak temel
eyalet standartlarını öğrencilere başarıyla kazandırmak amacıyla,
öğretmenlerin edinmesi gereken minimum bilgi ve becerileri gösteren
standartlar geliştirmiştir. Eğitimcilerin yeterliklerinin değerlendirilip, sıralı
ve düzenli bir öğrenme sistemi için temel oluşturacağı vurgulanan bu
standartlar ve tanımları aşağıda açıklanmıştır (Utah Effective Teaching
Standards, 2011):
 Öğrenci Gelişimi: Öğretmen, öğrencilerin bilişsel, dilsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel gelişim alanlarını bilir.
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 Öğrenen Farklılıkları: Öğretmen, öğrencilerin bireysel, kültürel ve
dilsel farklılıklarının dikkate alır.
 Öğrenme Ortamları: Öğretmen, öğrencilerle bireysel ve işbirliğine
dayalı öğrenmeyi, sosyal etkileşimi, öğrenmeye aktif katılımı ve öz
motivasyonu destekleyen ortamlar oluşturmaya çalışır.
 İçerik Bilgisi: Öğretmen, belli başlı kavramlara ve derse ait içerik
bilgisine hâkimdir.
 Değerlendirme: Öğretmen, öğrencileri kendi gelişimlerini izlemeye
yönlendirmek, planlama ve öğretime yön vermek ve içerik
standartlarında belirtilen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini
belirlemek için çoklu değerlendirme yöntemlerini kullanır.
 Öğretim Planlaması: Öğretmen, öğretimi, öğrencilerin öğrenme
hedeflerine ulaşmasını sağlayan ve içeriğe en uygun olan öğretim
yöntem ve tekniğe göre planlar.
 Öğretim Stratejileri: Öğretmen, tüm öğrencilerin, içerik alanları
hakkında derin bir bilgiye ulaşıp ve bu bilgiyi anlamlı bir şekilde
yapılandırıp hayata aktarmasını sağlayacak öğretim stratejileri kullanır.
 Yansıma ve Sürekli Büyüme: Öğretmen, öğretim sürecini sürekli
değerlendirerek hatalardan ders çıkaran yansıtıcı bir uygulayıcıdır.
 Liderlik ve İşbirliği: Öğretmen, öğrencilerin gelişimi ve başarısı üzerine
odaklanan bir vizyona sahiptir ve öğrenciler, aileler, meslektaşlar ve
topluluk üyeleri ile işbirliği içinde çalışan bir liderdir.
 Mesleki ve Etik Davranış: Öğretmen, yasal, ahlaki ve etik davranışlara
sahiptir.
Yine Utah eyaleti, başarılı öğrenciler yetiştirmek için 6 standart
alanından oluşan, Utah eğitim liderliği standartlarını belirlemiştir. Bu
standartlarda yer alan göstergeler, etkili eğitim liderlerini tanımlamaktadır
(Utah Educational Leadership Standards, 2011). Özü her öğrenciyi
başarıya teşvik etmek olan bu standartlar aşağıda açıklanmıştır (Utah State
Office of Education, 2013):
 Vizyoner liderlik: Eğitim lideri, tüm paydaşlar tarafından kabul edilen
ve desteklenen öğrenme vizyonuyla hareket eder.
 Öğretme ve öğrenme: Eğitim lideri, öğrenci, okul ve personel
gelişimine yardımcı olur. Okulun öğretme ve öğrenmeye odaklı bir
şekilde geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlar.
 Öğrenme Yönetimi: Eğitim lideri, kaynakları güvenli, verimli ve etkili
bir öğrenme ortamı oluşturacak şekilde yönetir.
 Topluluk İşbirliği: Eğitim lideri, fakülte, personel, ebeveynler ve
toplum üyeleri ile işbirliği yapar, çeşitli toplulukların çıkar ve
ihtiyaçlarına cevap verir ve toplum kaynaklarını harekete geçirir.
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 Etik liderlik: Eğitim lideri bütünlük, adalet ve ahlaki davranışlar
gösterir ve bu ilkelere dayalı bir sistem oluşturur.
 Sistemler Liderliği: Eğitim lideri, eğitimi etkileyen politik, sosyal,
ekonomik, hukuki ve kültürel bağlamların birbiriyle ilişkisini bilir ve
bunlara tepki verir.
ABD Kuzey Dakota eyaletine bakıldığında, bu eyalette eğitim
standartları ve uygulama kurulu tarafından öğretmen adayları için 10
standart alanı altında, yüzden fazla standart belirlenmiştir. Bu standartlar
ve kapsadığı standart tanımları aşağıda belirtilmiştir (Kuzey Dakota Eğitim
Standartları ve Uygulamaları Kurulu (NDESPB), 2017):
 Öğrenci gelişimi: Öğretmen adayı, öğrencilerin bilişsel, dilsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel alanlarda büyüme ve gelişim tarzlarının bireysel
olarak değiştiğini bilir ve öğrenci gelişimine uygun farklı öğrenme
deneyimleri tasarlar ve uygular.
 Öğrenme Farklılıkları: Öğretmen adayı, her öğrencinin yüksek
standartları karşılayan, kapsayıcı öğrenme ortamları sağlamak için
bireysel, kültürel ve toplumsal farklılıkları dikkate alır.
 Öğrenme Ortamları: Öğretmen adayı, diğerleriyle birlikte bireysel ve
işbirliğine dayalı öğrenmeyi destekleyen, pozitif sosyal etkileşimi,
öğrenmeye aktif katılımı ve motivasyonu sağlayan ortamlar
oluşturmaya çalışır.
 İçerik Bilgisi: Öğretmen adayı, temel kavramları ve öğrettiği disiplinin
yapısını bilir ve içeriğin derinliğini öğrenciye geçirmek için dersi
anlamlı ve erişilebilir kılan öğrenme yaşantıları oluşturur.
 İçerik Uygulamaları: Öğretmen adayı, kavramların nasıl
ilişkilendirildiğini bilir. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirlikçi ve
problem çözme gibi öğrenme becerileri ile öğrenci birlikteliğini
sağlayarak, yerel ve küresel açıdan özgün olan konuların öğretiminde
farklı teknikler kullanır.
 Değerlendirme: Öğretmen adayı, öğrencinin kendi büyümesini
görmesi, öğrenci gelişimini izlemesi, öğretmen ve öğrencinin,
öğrenme-öğretme hakkında karar vermesini sağlayacak çoklu
değerlendirme metotları kullanır
 Öğretim Planlaması: Öğretmen adayı, içerik alan bilgisi, program
bilgisi, disiplinlerarası beceri bilgisi, pedagoji bilgisi, öğrenci ve çevre
özellikleri bilgisinden faydalanarak, net olarak öğrenme hedeflerini
karşılayan ve öğrenciyi destekleyen öğretim planı hazırlar.
 Öğretim stratejileri: Öğretmen adayı, öğrenciler tarafından içerik
alanlarının ve bağlantılarının derinlemesine anlaşılması için çeşitli
öğretim stratejilerini bilir ve kullanır ve bilgiyi anlamlı yollarla
uygulama becerileri geliştirir.
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 Mesleki öğrenme ve etik uygulamalar: Öğretmen adayı, sürekli mesleki
öğrenme içerisinde olur ve pratiğini sürekli olarak geliştirir. Seçim ve
eylemlerinin öğrenciler, aileler ve toplum vs. üzerindeki etkilerini bilir
ve her bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaları
benimsediğini gösterir.
 Liderlik ve İşbirliği: Öğretmen adayı, öğrenen sorumluluğunu
üstlenerek, öğrenciler, aileler, meslektaşları, diğer okul çalışanları ve
topluluk üyeleri ile işbirliği içerisinde, öğrencinin gelişimini sağlar ve
mesleğinde ilerlemesine yardımcı olacak uygun liderlik rolü ve
fırsatları edinir.
Nebraska eyaletinde ise Nebraska Üniversitesi etkili bir öğretim süreci
için belirli öğretmen yeterliği standartları belirlemiştir. Bu standartlar ve
standart tanımları aşağıda açıklanmıştır (Ulusal Bilim Öğretim Derneği
(NSTA), 2003):
 İçerik: Öğretmen, çağdaş bilim uygulamalarını bilir ve uygular.
Alanında bilimsel araştırmalar yaparak alanına özgü kavram, fikir ve
uygulamaları birbirleriyle ilişkilendirerek yorumlayabilir.
 Bilimin Doğası: Öğretmen, öğrencilerin tarih, felsefe ve bilim
uygulamaları çalışmalarında aktif olarak yer alır. Öğrencilerin, bilimin
uygulama ve gelişiminin bir insan çabası olduğunu bilmelerini ve bilim
hakkında eleştiri yapabilmelerini sağlar.
 Araştırma:
Öğretmen,
öğrencilerin
bilimsel
araştırmalarla
ilgilenmesiyle meşgul olur. Öğrencileri birlikte öğrenme ve araştırmaya
dayalı öğrenmeye teşvik eder.
 Sorunlar: Öğretmenler, toplum sorunlarına duyarlı, güncel bilim ve
teknolojiyi takip eden ve bu konularda araştırma yapan öğrenciler
yetiştirir.
 Genel öğretim becerileri: Öğretmen, bilimsel deneyimlerini kendine
rehber kılarak, daha ilerisini keşfeden ve ileri öğrenme seviyesine
ulaşan öğrenme toplulukları oluşturur.
 Öğretim programı: Öğretmenler, ulusal eğitim standartlarının hedefleri
ile uyumlu, çağdaş uygulamaları dikkate alarak, verimli kaynak
planlamasıyla etkili bir öğretim planlaması yapar ve uygularlar.
 Toplumda bilim: Öğretmenler, alanlarına özgü ders içeriklerini
toplumun ihtiyaçları ile ilişkilendirerek, toplumun tüm kaynaklarını
öğretimlerinde kullanır.
 Değerlendirme: Öğretmeler, öğrencilerin başarılarını değerlendirmek
ve bilişsel, sosyal ve kişisel gelişimlerini sürdürmeleri için etkili
değerlendirme stratejileri kullanır.
 Güvenlik ve refah: Öğretmenler, öğrencilerin başarısı ve tüm personelin
refahı için güvenli ve etkili öğrenme ortamı oluşturur ve denetimini
yapar.
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 Mesleki büyüme: Öğretmen, öğrencilerin, okulun, toplumun ve
mesleğin ihtiyaçlarını karşılamak ve kişisel ve mesleki büyüme ve
değişim için sürekli çaba gösterir ve bu konuda istekli davranır.
Nebraska Eğitim Bölümü (Nebraska Department of Education)
tarafından, okul müdürleri için de etkili uygulamalar adı altında standartlar
belirlemiştir. Bu standartlar ve tanımları aşağıda açıklanmıştır (Nebraska
Department of Education, 2011):
 Öğrenme Vizyonu: Müdür, öğrencinin başarısını artıracak öğrenmeöğretme vizyonu oluşturur.
 Sürekli Okul Gelişimi: Müdür, öğrenci performansını ve okulun
etkililiğini artıran, sürekli gelişen bir okul bilinciyle hareket eder.
 Öğretimsel Liderlik: Müdür, eğitim programının etkili bir şekilde
uygulanmasını, etkili öğretim uygulamalarının kullanılmasını ve
sonuçların hesap verilebilirliğini sağlar.
 Öğrenme Kültürü: Müdür, tüm öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel
ve duygusal gelişimini artıran bir okul kültürü oluşturur.
 Sistem Yönetimi: Müdür, okulun işleyişini ve kaynaklarını, tüm öğrenci
ve çalışanlar için güvenli, verimli ve etkili bir öğrenme ortamı
sağlayacak şekilde yönetir.
 Personel Liderliği: Müdür, kaliteli öğretmen ve personeli seçmek,
geliştirmek, desteklemek ve yönlendirmek için etkili personel
uygulamaları kullanır.
 İlişkilerin Geliştirilmesi: Müdür, öğrenciler, çalışanlar, aileler ve
toplum arasında üretken ilişkiler kurulmasını sağlar.
 Mesleki Etik ve Kayırma: Müdür, adalet, dürüstlük ve yüksek düzeyde
mesleki etik ile hareket eder ve okul vizyonunu destekleyen eşit ve
seçkin politikaları savunur.
Standart temelli reformlarda öncü ülkelerden biri olan İngiltere'de,
devlet okulu veya özel okulda öğretmen olarak çalışmak için Nitelikli
Öğretmen Statüsü ’ne (QTS) sahip olunması gerekmektedir. İngiltere’de
öğretmenlik mesleği için yetkileri devlet adına Ulusal Eğitim ve Liderlik
Koleji (NCTL) yürütmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA)
eğitimli öğretmenler dâhil, ülkenin belirlediği standarda ulaşmış bir
öğretmene QTS belgesi bu kuruluş tarafından verilmektedir. QTS’ ye sahip
olan bir öğretmen, kendisinden beklenen minimum düzeyde bilgi ve
becerilere sahiptir demektir. Bu belgeye sahip olan bir öğretmen, İngiltere
veya Galler'deki devlet kontrollü bir okulda istihdam edildikten sonra,
öğretmenlere ait ödeme ölçeğine göre gelirleri belirlenir ve tüm
öğretmenler, okullarda performans yönetimi düzenlemelerine tabi olarak
çalışır. 2012 yılından itibaren gittikçe gelişen ve profesyonel standartlar
tarafından desteklenen mesleki formasyon süreci ile deneyimli Kalifiye
Öğretmen, Öğrenme ve Beceriler (QTLS) statüsüne geçilerek,
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öğretmenlerin uzmanlıklarını aşağıdaki konular temelinde düşünmeleri ve
geliştirmeleri sağlanmıştır (Departmen for Education, 2013).
 Alan bilgilerini nasıl güncel tuttuklarını belgelemek,
 Planlama, uygulama ve değerlendirmeyi de içeren faaliyet
alanlarının iyileştirilmesi için mesleki gelişiminden sorumlu
olmak,
 Yeni stratejiler denemek ve dönütlere göre meslektaşları ile
işbirliği içinde çalışarak sistematik olarak iyileştirmeler
yapabilmek,
 İlgili alanda akademik araştırma yapmak ve eğitim kuramları ile
ilgili bilgilerini güncel tutmak,
 Mesleki formasyonun, mesleki uygulama ve öğrenci çıktıları
üzerindeki etkisini belgelemek,
 Mesleki formasyon sürecinin tamamlanmasından sonra
uygulamalarını nasıl geliştirmeye devam edeceğini gösteren etkili
bir eylem planı hazırlamak.
Ayrıca İngiliz Eğitim Bölümü (DFE), gönüllü denetim planı
çerçevesinde, İngiliz denizaşırı okullarının da benimsediği denetim amaçlı
standartlar geliştirmiştir. Deniz aşırı İngiliz okullarını denetleme
standartları olarak bilinen standartlar, okul personeli, aileler ve geleceğin
anne-baba adayları için hazırlanmıştır. Bu standartlar sağlanan eğitimin
kalitesi, öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimi,
öğrencilerin refah, sağlık ve güvenliği, personel, yardımcı personel ve
yöneticilerin uygunluğu, okul yerleşkesi ve konaklama yerleri, bilginin
elde edilmesi, şikâyetlerin ele alınma şekli, okullarda liderlik ve yönetim
kalitesi ve pansiyonlar için minimum standartlar konularına ilişkin
düzenlemeleri içermektedir (Departmen for Education, 2016a).
Okul müdürleri, öğretimin etkili olarak sürdürülmesinde önemli bir
konuma sahiptirler. Bireylerin eğitiminden sorumlu olan okul müdürleri,
toplumda lider olarak önemli rol modellerdir. Okul müdürlerinin değerleri,
istekleri, çaba ve uygulamaları okulların başarılarını belirler. Ayrıca
onların liderlikleri, öğretmen, öğrenci ve bunların başarı kalitesi üzerinde
belirleyici etkileri vardır. Müdürler, eğitimden sorumlu kişilerle birlikte
maddi ve manevi kaliteli bir okul ortamı oluşturarak, eğitim öğretimin
etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlarlar. DFE tarafından her okul için
yorumlanabilen ve tüm eğitim yöneticilerine hitap eden, “okul müdürleri
için ulusal mükemmellik standartları” belirlenmiştir. Bu standartlar ve
göstergeleri aşağıda açıklanmıştır (Department for Education, 2016b):
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Nitelik ve Bilgi







Okul müdürleri, öğrenciler için birinci sınıf bir eğitim hizmeti
sağlamaya odaklanmış ahlaki değerlere sahiptir.
Okul müdürleri, öğrencilere, çalışanlara ve ebeveynlere yönelik
olumlu ilişkiler sergileyen, iyimser kişisel davranışlara sahiptir.
Okul müdürleri, çevresine dürüstlük, yaratıcılık, esneklik ve
açıklık ile örnek olur ve bilim, uzmanlık ve yetenekleri ile yol
gösterir.
Okul müdürleri, mevcut bilgi ve eğitim anlayışını yerel, ulusal ve
küresel düzeyde sürdürerek mesleki gelişimine devam eder.
Okul müdürleri, yerel ve ulusal politikaların okulda
gerçekleşmesini sağlayan politik zekâyla çalışır.
Okul müdürleri, tüm öğrenci ve personele güç veren stratejik
liderliğe sahiptir.

Öğrenci ve Çalışanlar







Okul müdürleri, personelin çalışmalarının, öğrenci üzerindeki
etkisine yönelik personelde güçlü bir sorumluluk duygusu
uyandırır.
Okul müdürleri, öğrencilerin nasıl öğrendiklerini ve başarılı sınıf
uygulamalarını bilir ve ona göre öğretimi iyileştirir.
Okul müdürleri, okullar arasında en iyi uygulamanın paylaşımını
sağlayan “açık sınıf” kültürü oluşturur.
Okul müdürleri, tüm personelin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri
ve birbirlerini motive ettikleri bir atmosfer oluşturur.
Okul müdürleri, yetenekli bireyleri belirler ve onlara yol gösterir.
Okul müdürleri, personeli mesleki tutum ve uygulamalarını
dikkate alarak değerlendirir.

Sistem ve Süreç





Okul müdürleri, okul faaliyetlerinin şeffaf, dürüstlük ve saygınlık
ilkelerini koruyarak, verimli ve amaca uygun olmasını sağlar.
Okul müdürleri, tüm öğrenciler ve çalışanların okul ve toplumdaki
davranışlarını geliştirmeye odaklanan güvenli, sakin ve düzenli bir
ortam sağlar.
Okul müdürleri, performansı düşük olan çalışanların iyi
uygulamalar geliştirmesine ve bu uygulamalara değer vermesine
yardımcı olacak titiz, adil ve şeffaf sistemler oluşturur.
Okul müdürleri, güçlü bir yönetimin varlığını benimseyerek
destekler.
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Okul müdürleri, kaynakları öğrencilerin başarıları ve okulun
sürdürülebilirliği için uygun şekilde dağıtılmasını sağlayacak
planlamalar yapar.
Okul müdürleri, farklı rolleri ve sorumlulukları olan ekipler
oluşturur ve düzenler.

Kendini Geliştiren Okul Sistemi







Okul müdürleri, tüm okullar için en iyi uygulamaları teşvik eden
ve daha iyi olmak için diğer okul ve kuruluşlarla çalışan dışa
dönük okullar oluşturur.
Okul müdürleri, tüm öğrencilerin akademik ve sosyal çıktılarını
iyileştirmek için diğer okullardaki öğrenciler ile etkili ilişkiler
geliştirir.
Okul müdürleri, bilimsel araştırma bulgularını kullanarak kendini
geliştiren okul sistemine destek verir.
Okul müdürleri, tüm personelin mesleki gelişimi için yüksek
kalitede eğitim sağlar.
Okul müdürleri, iç ve dış hesap verebilirliği temele alan, okulu
geliştiren yenilikçi liderlik yaklaşımlarını benimser.
Okul müdürleri, gençlerin yaşamlarında eğitimin önemi ve
değerine inanarak diğerlerine ilham olur.

Öğretmenlerin, gençlerin başarılı ve üretken bir hayat sürmelerinde
önemli sorumluluklar taşıdığına inanılan Avustralya’da ise öğretmen
kalitesinin, öğrencinin başarısını etkileyen en önemli okul içi faktör olduğu
kabul edilmektedir. Etkili öğretmenler, öğrenciler için ilham kaynağı
olabilmekte ve daha ileri eğitim, iş ve yaşama dair seçimler yaparken,
gençler üzerinde güvenilir ve tutarlı bir etki oluşturabilmektedirler. Bu
bakımdan öğretmen kalitesinin iyileştirilmesi, Avustralya öğrencilerinin
başarılarını artıracak, gerekli bir reform olarak kabul edilir ve ülkenin
eğitiminin, dünya standartlarında bir eğitim sistemine sahip olmasını
sağlayacağına inanılır. Bu açıdan eğitim programları veya politikalarından
ziyade, etkili öğrenme-öğretme üzerinde durmaktadırlar. Bu nedenle
Avustralya öğretmenleri için yerel ve uluslararası olarak profesyonel
standartlar geliştirilmiştir. Bu standartlar, bir öğretmenin niteliğinin,
öğrenciler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunun, ulusal ve uluslararası
kanıtlarının göstergesidir (Avustralya Eğitim ve Okul Liderliği Enstitüsü
(AITSL), 2011). Öğretmenlerin bilgi, uygulama ve yükümlülüklerini
açıklayan ifadelerden oluşan bu standartlar ve standartlara ilişkin
göstergeler aşağıda açıklanmıştır (AITSL, 2018):
Standart 1: Öğrencileri ve nasıl öğrendiklerini bilmek
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Öğrencilerin fiziksel, sosyal ve entelektüel gelişim ve özelliklerini
bilme,
Öğrencilerin nasıl öğrendiklerini bilme,
Öğrencilerin dil, kültür, din ve sosyo-ekonomik özelliklerini
dikkate alma,
Yerli ve yerli olmayan öğrencilere ilişkin uygun öğretim
stratejileri kullanma,
Tüm öğrencilerin özel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim
gerçekleştirme,
Engelli öğrencilerin tam katılımını destekleyen stratejiler
kullanma.

Standart 2: İçeriği ve nasıl öğretileceğini bilmek







Öğretim alanına ilişkin içeriği ve öğretim stratejilerini bilme,
İçeriği seçip düzenleme,
Programı değerlendirme ve raporlama,
Yerli ve yerli olmayan öğrenciler arasında uzlaşma sağlama,
Sözel ve sayısal stratejileri kullanma,
Bilgi ve İletişim Teknolojisini kullanma.

Standart 3: Etkili öğretme ve öğrenmeyi planlama ve uygulama








Çok zorlu öğrenme hedefleri oluşturma,
Öğretim programını planlama, yapılandırma ve mantıksal sırayla
sunma,
Öğretim stratejileri kullanma,
Kaynakları belirleme ve kullanma,
Etkili sınıf iletişimi kullanma,
Öğretim programlarını değerlendirme ve iyileştirme
,
Eğitim sürecinde ebeveynler/bakıcılarla iletişim halinde olma.

Standart 4: Destekleyici ve güvenli öğrenme ortamları oluşturma ve
sürdürme






Öğrenci katılımını destekleme,
Sınıf etkinliklerini yönetme,
Öğrencilerin sorunlu davranışlarını yönetme,
Öğrenci güvenliğini sağlama,
Bilgi İletişim Teknolojisini güvenli, sorumlu ve etik bir şekilde
kullanma.

Standart 5: Öğrenci öğrenmesini değerlendirme, dönüt verme ve
raporlama
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Öğrenci öğrenmesini değerlendirme,
Öğrencilere öğrenmeleri hakkında dönütte bulunma,
Tutarlı ve karşılaştırılabilir yargılarda bulunma,
Öğrenci verilerini yorumlama,
Öğrenci başarısını raporlama.

Standart 6: Mesleki gelişime ilişkin yükümlülük





Mesleki öğrenme ihtiyaçlarını belirleme ve planlama,
Mesleki gelişime açık olma,
Meslektaşlarıyla yakın iletişim kurma,
Mesleki öğrenmeyi sürdürerek öğrenciye daha çok fayda sağlama.

Standart 7: Meslektaşlar, ebeveynler/bakıcılar ve toplumla profesyonel
ilişki kurma




Mesleki etik ve sorumlulukları yerine getirme,
Mevzuatı, idari ve örgütsel gereklilikleri yerine getirme,
Meslek öğretim ağları ve daha geniş topluluklarla iletişim halinde
olma.

Türkiye’de eğitime yönelik reform çalışmalarının geniş çaplı olarak
1990’lı yıllarla başladığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından genel, meslekî ve teknik orta öğretim sisteminde kalitenin
artırılması, programların geliştirilmesi ve yenilenen programlara göre
eğitim ortamlarının donatılarak yeniden yapılandırılması amacıyla
ortaöğretim projesi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Öğretmen
Yeterlikleri ve Ortaöğretim Kurum Standartları belirlenmiştir. Her ne
kadar yerel farklılıkları da sürece katmaya çalışan bir anlayışıyla yapılsa
da Türkiye Milli Eğitim teşkilat yapısı merkezi bir özellik gösterdiği için
bu çalışmalar ulusal düzeyde yapılmıştır (Beltekin, Şahin-Özdemir,
Yılmaz, Akkalkan ve Cemaloğlu 2013).
Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, öğretmen yetiştirme
sürecindeki paydaşlara temel bir referans olması amacıyla, belirlenmiştir.
Bu noktada hem öğretmenlik mesleğine yönelik politikaların
geliştirilmesinde genel bir çerçeve sağlaması hem de öğretmenlerin kişisel
gelişimi açısından bir rehber konumunda olması açısından bu yeterlikler
önemli görülmektedir (MEB, 2017). İlk olarak 2006 yılında “kişisel ve
mesleki değerler-mesleki gelişim”, “öğrenciyi tanıma”, “öğrenme ve
öğretme süreci”, “öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme”, “okul,
aile ve toplum ilişkileri”, “program ve içerik bilgisi” olmak üzere 6 ana
yeterlik alanı, bu yeterliklere ilişkin 39 alt yeterlik ve 244 performans
göstergesi belirlenmiştir (MEB, 2006 ). Daha sonra 2017 yılında
güncellenen öğretmen yeterlikleri “Mesleki bilgi”, “mesleki beceri”,
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“tutum ve değerler” olmak üzere birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlar
nitelikte 3 yeterlik alanı, bunlar altında yer alan 11 yeterlik ve bu
yeterliklere ilişkin 65 gösterge olarak belirlenmiştir (MEB, 2017).
Standart anlamında MEB, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında
verilen eğitim öğretim hizmetlerinin niteliğini değerlendirebilmek
amacıyla Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartlarını
belirlemiştir. Bu standartlar “Eğitim Yönetimi”, “Öğrenme Öğretim
Süreçleri” ve “Destek Hizmetler (Güvenlik, Sağlık, Beslenme ve Temizlik)”
olmak üzere üç standart alanı, bu standart alanları altında 9 standart ve 39
göstergeden oluşmaktadır. Bakanlık, bu standartlarla kurumlardaki eğitim
öğretim sürecini belirli aralıklarla değerlendirerek okul, ilçe, il ve ülke
ölçeğindeki iyileştirmelere yön vermeyi amaçlamaktadır (MEB, 2015).
Türkiye’de bir başka standart çalışması Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK, 1999) tarafından yapmıştır. Başlangıç, süreç ve ürün olmak üzere
üç grup üzerine oturan, yedi standart alanından oluşan öğretmen yetiştirme
standartlarını geliştirmiştir. Bu standart alanları ve içeriği aşağıda ifade
edilmiştir:






Öğretim: Öğrencilerin edinmesi gereken bilgi ve beceriler
Personel: Öğretim elemanı sayısı ve niteliği
Öğrenciler: Öğrenci sayısı ve niteliği
İşbirliği: Uygulama okullarıyla ilişkiler
Fiziksel altyapı: İlgili kurumun veya programın, derslik,
kütüphane ve bilgisayar kaynaklarına sahip olma durumu
 Yönetim: Fakültenin yönetim sisteminin etkinliği
 Kalite güvencesi: Öğretmen yetiştirme programının sürekli olarak
gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için kalite güvence sistemi
Sonuç
Bu çalışmada standart temelli eğitime ilişkin yapılan eleştiriler,
eğitimde standart alanlarının neler olduğu, Türkiye ve yurt dışında
gerçekleştirilen standart çalışmaları incelenmiştir. Bazı araştırmacılar
standartları işlevsel olmayan, bireyleri pasifleştiren, onları içsel olarak
motive etmeyen, bireyleri belirli kalıplara sokan ve birçok açıdan çözüm
getirmeyen ölçütler olarak belirtirken, bazı araştırmacılar ise birliktelik
sağlayan, başarıyı arttıran, yaşamı kolaylaştıran, öğrenme ortamlarının
etkililiğini artıran, hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlayan göstergeler
olduğunu ifade etmişlerdir. Bütün bu görüş ayrılıklarına rağmen birçok
ülkenin standart temelli eğitimi benimsediği görülmektedir. Bu bağlamda,
eğitimde kalite birliğini sağlamak ve öğrencilerde hedeflenen davranışların
kazandırılmasını şansa bırakmamak için eğitime ilişkin standartların
belirlenmesi ve uygulanmasının kabul gördüğü söylenebilir.
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Öğretmen, yönetici, öğrenme ortamları ve öğrenme araçlarına ilişkin
standartların belirlenmesinin, eğitim sisteminin sürekli iyileştirilmesini
sağlayarak, eğitimde kaliteyi artıracağı ve diğer ülkelerle kıyaslama imkânı
sunacağı düşünülmektedir. Sağlanan kalite birliğiyle öğrencilerde fırsat
eşitliği oluşturulabilecektir. Standartların, ilgili grupların kendi
gelişimlerini takip edebilmelerini, kendi değerlendirebilmelerini
yapabilmelerini, kaliteli personel atamalarının yapılabilmesini ve daha
zengin öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.
ABD, Avustralya ve İngiltere gibi ülkeler eğitimi etkileyen birçok
değişkene ilişkin standartlar belirlemektedir. Türkiye’nin de bazı standart
geliştirme çalışmalarında bulunduğu görülmekle birlikte diğer ülkelerle
kıyaslandığında eğitimde standartlaşma konusunda yeterli çalışmaların
olmadığı gözlenmektedir. Türkiye’de bu çabaların artırılarak standart
alanlarını genişletilmesi ve mevcut standartların kâğıt üzerinde kalmayıp
daha işlevsel kullanılması gerektiği düşünülmektedir.
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ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON STRATEJİLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Gizem Saygılı*
Giriş
Bir amaca ulaşma doğrultusundaki çabaya ilişkin kararlılığa, yoğunluğa
ve istikamete işaret eden motivasyon kavramı, eğitim ortamında önemli bir
yere sahiptir (Robbins ve Judge, 2015, s. 204). Motivasyon kavramı
sonuçtan ziyade sürece işaret etmektedir. Bu süreçte bireyin
davranışlarının yönü, şiddeti ve kararlılığı motivasyon sürecinin devam
ettirilmesi bakımından oldukça önemlidir (Akbaba, 2006, s. 345; Schunk,
1990, s. 5). Belirli bir amaca yönelik olan bu davranış sürecinde birey,
kendine ait amaçlarını çizebildiği ölçüde başarılı olmaktadır (Sabuncuoğlu
ve Tüz, 2001, s. 118-127).
Motivasyon, bireylere karşı nasıl
davranıldığıyla yakından ilişkilidir (Keenan, 1996, s. 5). Motivasyonu
etkileyen içsel ve dışsal koşullar vardır. İç motivasyon, bireyin içsel
ihtiyaçlarına karşı geliştirdiği tepkilerden oluşur. Bir konuda yeterli olma,
bilme ve anlama ihtiyacı iç motivasyona örnek gösterilebilir. Dış
motivasyon ise dışarıdan gelen pekiştiricilerin etkisi ile ortaya çıkan bir
durumdur (Eryılmaz, 2013, s.9; Logan ve Medford, 2011, s. 86; Martin,
2001, s. 7). İçsel ve dışsal motivasyon arasındaki temel farklılık, davranışı
kontrol eden nedenlerle ilgilidir. İçsel motivasyonda kontrol bireyin
kendinde, dışsal motivasyonda ise çevrededir (Yazıcı, 2009, s. 37).
Okullarda daha çok geçerli not alma gibi dışsal motivasyon stratejilerine
ağırlık verilmektedir (Deniz ve Erdener, 2016, s. 33).
Öğrenme ortamında öğretmenler, iç ve dış motivasyonu uygun strateji,
yöntem ve teknikler kullanarak geliştirebilirler. Öğretmenlerin,
öğrencilerini motive etme çabasının altında yatan temel fikir, kontrol
etmek değil, süreci kolaylaştırmaktır (Ford, 1992, s. 202). Motivasyon,
eğitim ortamlarında istenilen amaca ulaşmada hızı belirleyen bir unsur
olarak görülmektedir (Wigfield ve Eccles, 2000, , s. 69). En önemlisi
öğrenme sonuçlarını etkilemektedir (Evans 2000, s. 173). Bu nedenle,
başarılı bir öğrenmenin gerçekleşmesinde motivasyon önemi göz ardı
*
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edilemez. Motivasyon bireye enerji veren, daha istekli olmasını sağlayan
itici bir güçtür. Bireyin davranışlarının yönünü, düzeyini, kararlılığını ve
eğitim ortamında istenilen amaca ulaşmadaki hızını belirlemektedir
(Martin, 2001, s. 4; Meece, vd., 2006, s. 355). Öğrencinin motivasyonunu
artırmayı hedefleyen öğrenme ortamının başarıyı olumlu şekilde etkilediği
bilinmektedir (Cihangir–Çankaya, 2009, s. 27; Kara, 2008, s. 60). Buna
karşın, öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörlerin ise
motivasyonu düşürdüğü ve akademik hedeflere ulaşmada başarısızlığa
neden olduğu bilinmektedir (Atay, 2004, s. 101). Bu nedenle, öğrencilerin
öğrenmeye yönelik motivasyonlarının yüksek olması için öğrencinin derse
nasıl motive edileceğinin bilinmesi, motivasyonun devamlılığının
sağlanması ve öğrenciler için zevkli ve etkili bir öğrenme ortamının
oluşturulması gereklidir (Acat ve Demiral, 2002, s. 314; Akbaba, 2006, s.
360). Eğitim alanında yapılan birçok çalışmada, öğrencilerin akademik
başarı düzeylerinin yükselmesinde öğrenmeye yönelik motivasyonun etkili
olduğu belirtilmiştir (İspir vd., 2011, s. 236; Koka, 2013, s. 34; Masitsa,
2008, s. 89; Tseng, vd., 2009, s. 21; Wang ve Reeves, 2006, s. 598).
Motivasyon stratejileri, motivasyonun düzenlenmesine yönelik işe
koşulan prosedürlerdir ve bu anlamda birçok strateji bulunmaktadır
(Dörnyei, 2001, s. 109; Wolters, 2003, s. 197). Derste aktiviteler yapılması
(Dörnyei, 2000, s. 521; Nikolov, 1999, s. 37), öğretmenlerin eğitim ve
öğretim faaliyetlerini düzenlemesi (Deci, vd., 1996, s. 167; Kara, 2008, s.
68), veli ile işbirliği yapması öğrenci motivasyonu etkilemekte ve
başarının artmasını sağlamaktadır (Cihangir–Çankaya, 2009, s. 29; Kara,
2008, s. 76; Rigby vd., 1992, s. 166; Vallerand vd., 1992, s. 1013). Bununla
birlikte öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin
öğretmen tutumuna ve ders türüne göre farklılık gösterdiği bilinmektedir
(Alam ve Farid, 2011, s. 299; Guthrie vd., 2006, s. 244; Teoh, vd., 2010, s.
713).
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları
motivasyon stratejilerine etki eden faktörleri belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda öğretmenlerin kullandıkları motivasyon stratejileri
üzerinde; eğitim durumu, branş, okul seviyesi, okul türü, okulun sosyo
ekonomik düzeyi, mesleki kıdem, cinsiyet, yaş, medeni durum, mezun
olunan fakülte gibi değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Öğretmenlerin
motivasyon stratejilerini etkileyen faktörlerin sorgulandığı bu araştırma
sonucunda elde edilen bulguların eğitimcilerin, öğrenme düzeyini artırma
çabalarına destek olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma
sonuçlarının eğitimcilere, motivasyon stratejilerinin kullanımını artıracak
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biçimde öğrenme ortamını, ders içeriklerini, ders materyallerini, öğretim
yöntemlerini ve çevresel faktörleri nasıl düzenlemeleri gerektiği
konusunda yol göstermesi beklenmektedir.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları motivasyon stratejilerinin
kullanım düzeyinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediğini inceleyen bu araştırma, genel tarama modelinde betimsel
bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu
var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır
(Karasar, 2007, s. 77–79). Araştırma, mevcut durumu ortaya çıkarmayı ve
etraflıca açıklamayı hedeflediğinden betimsel bir çalışmadır (Çepni, 2005).
Tarama tipi araştırmalarda büyük kitlelerin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi,
yerleşim yeri vb) araştırmaya konu olan özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır (Can, 2014, s. 8). Bu araştırmada da öğretmenlerin
motivasyon stratejilerini kullanım düzeyleri bazı demografik
parametrelere göre incelenmiştir. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımına
göre desenlenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler, nicel
teknikler kullanılarak çözümlenmiştir.
Evren ve Örneklem
Genel tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende,
evren hakkında genel bir yargıya varmak için, evrenin tümü ya da ondan
alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır
(Karasar, 2007, s. 77–79). Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde
bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise 2017-2018 eğitim ve
öğretim yılında Isparta ilinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev
yapmakta olan 321 kadın ve 407 erkek olmak üzere toplam 728 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler, basit tesadüfi
örnekleme yoluyla seçilmiştir. Basit tesadüfî örnekleme; evrendeki tüm
elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme
türüdür. Bu örnekleme türünde evrendeki eleman türlerinden her birinden
örnekleme girenlerin sayısı tümü ile şansa bırakılmıştır (Karasar, 2007, s.
113). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin
bilgiler tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Frekans ve
Yüzdelik Dağılımlar
Değişkenler

Eğitim durumu

Branş türü

Okul türü

Görev yapılan okul
türü
Görev yapılan
okulun sosyoekonomik düzeyi

Mesleki kıdem

Cinsiyet

Yaş grupları

Alt Değişkenler

f

%

Ön Lisans

55

7.6

Lisans

587

80.6

Lisansüstü

86

11.8

Sayısal

159

38.3

Sözel

218

52.5

Sanat

38

9.2

İlkokul

236

32.4

Ortaokul

219

30.1

Lise

273

37.5

Devlet

682

93.7

Özel

46

6.3

Düşük

222

30.5

Orta

416

57.1

Yüksek

90

12.4

1-5 yıl

46

6.3

6-10 yıl

105

14.4

11-15 yıl

155

21.3

15 üstü

422

58.0

Erkek

407

55.9

Kadın

321

44.1

22-30 yaş

66

9.1

31-35 yaş

135

18.5
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Medeni durum

Mezun olunan
fakülte

36-40 yaş

166

22.8

41-50 yaş

253

34.8

50 üstü

108

14.8

Evli

612

84.1

Bekar

99

13.6

Boşanmış

17

2.3

Eğitim Fakültesi

452

62.1

107

14.7

9

1.2

27

3.7

İlahiyat Fakültesi

42

5.8

Diğer

91

12.5

Fen
Fakültesi

Edebiyat

Güzel
Fakültesi

Sanatlar

Açık
Fakültesi

Öğretim

Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket
kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde araştırmacı tarafından oluşturulan
ve katılımcıların sahip oldukları demografik özellikleri (cinsiyet, branş,
eğitim durumu, yaş, mesleki kıdem, vb) belirlemeyi amaçlayan kişisel bilgi
formu yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise öğretmenlerin
kullandıkları motivasyon stratejilerini belirlemeye yönelik ölçek yer
almaktadır.
Araştırma verilerinin toplanmasında, Dörnyei (1994)
tarafından geliştirilen, daha sonra Dörnyei ile Csizer'ın (1998) tarafından
güncellenen ve Atay (2004) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan
“Motivasyon Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Orijinal anketteki
kategorilere bağlı kalınarak düzenlenen ölçekte: öğretmen davranışları
(madde 1, 2), ortam (m. 3,4), etkinlikler (m. 5,6), öğrenciyle ilişki (m. 7),
özgüven (m. 8,9,10,11), ilgi (m. 12,13,14,15), otonomi (m. 16, 17),
deneyimden yararlanma (m. 18), amaç (m. 19, 20), kültür (m. 21,22), grup
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çalışması (m. 23, 24), gayret (m. 25), yararlılık (m. 26), ödül verme (m.
27), sınıf kurallarını yerleştirme {m. 28), öğrenci materyalleri (m. 29) ve
öğrenciler arası karşılaştırma (m. 30) olarak tanımlanmıştır.
Kullanılan ölçek 30 madde ve 17 faktörden oluşmaktadır. Bu
araştırmada, ölçek faktörlerine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi
sonucunda faktörlerin bulunan Cronbach’s Alpha değerleri Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Ölçek Faktörlerine İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Faktör Adları

Cronbach’s Alpha

Öğretmen davranışları

.65

Ortam

.77

Etkinlikler

.64

Öğrenciyle ilişki

.84

Özgüven

.88

İlgi

.77

Otonomi

.76

Deneyimden yararlanma

.89

Amaç

.66

Kültür

.81

Grup çalışması

.77

Gayret

.65

Yaratıcılık

.63

Ödül verme

.70

Sınıf kurallarını yerleştirme

.87

Öğrenci materyalleri

.89

Öğrenciler arası karşılaştırma

.92
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Tablo incelendiğinde, Öğretmen davranışları (.65), yaratıcılık (.63),
etkinlikler (.64), gayret (.65), amaç (.66) ve ödül verme (.70) faktörlerinin
orta düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir. Otonomi (.76),
ortam (.77), ilgi (.77), grup çalışması (.77), kültür (.81), öğrenciyle ilişki
(.84), sınıf kurallarını yerleştirme (.87), özgüven (.88), deneyimden
yararlanma (.89), öğrenci materyalleri (.89) ve öğrenciler arası
karşılaştırma (.92) faktörlerinin ise yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip
olduğu görülmektedir.
İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.
Katılımcıların demografik bilgilerinin yüzdelik dağılımlarının
belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Katılımcıların ölçek
faktörlerinden aldıkları puanlara ilişkin ortalamaların belirlenmesinde ise
tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda katılımcıların
motivasyon stratejileri ölçeği puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde,
katılma düzeyleri ortalama 1-1.79 arası düşük düzey, 1.80-2.59 arası orta
düzeyin altı, 2.60-3.39 arası orta düzey, 3.40-4.19 arası orta düzeyin üzeri,
4.20-5 arası yüksek düzey olarak belirlenmiştir. Katılımcıların ölçek
faktörlerinden aldıkları puanların görev yapılan okulun türü ve cinsiyete
göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılırken, eğitim
düzeyi, branş türü, görev yapılan okul seviyesi, görev yapılan okulun
sosyo-ekonomik düzeyi, meslek kıdem, yaş grupları, medeni durum ve
mezun olunan fakültelere göre karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis H
testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H testinde anlamlı farklılık bulunması
durumunda farklılığın hangi gruptan/gruplardan kaynaklandığını
belirlemek için post hoc test olarak Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan 728 öğretmenin anket formlarından
elde edilen bulguların istatiksel sonuçlarına ve yorumlarına yer verilmiştir.
Öğretmenlerin, motivasyon stratejilerini kullanma düzeyleri cinsiyet,
branş, yaş, kıdem, eğitim düzeyi, medeni durum, okulun türü, okulun
sosyo-ekonomik düzeyi, mezun okulan fakülte, değişkenleri bakımından
incelenmiştir. Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları motivasyon
stratejilerine ilişkin bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 3. Katılımcıların Motivasyon Stratejileri Ölçeği Puanlarına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2

Faktör Adları
Öğretmen davranışları
Ortam

N

X

Ss

728

4.37

.602

728

4.21

.595

Faktör 3

Etkinlikler

728

4.36

.584

Faktör 4

Öğrenciyle ilişki

728

4.54

.613

Faktör 5

Özgüven

728

4.42

.498

Faktör 6

İlgi

728

4.11

.633

Faktör 7

Otonomi

728

4.36

.618

Faktör 8

Deneyimden yararlanma

728

4.27

.718

Faktör 9

Amaç

728

4.26

.621

Faktör 10

Kültür

728

4.08

.701

Faktör 11

Grup çalışması

728

3.77

.856

Faktör 12

Gayret

728

4.43

.738

Faktör 13

Yaratıcılık

728

4.08

.968

Faktör 14

Ödül verme

728

4.01

.948

Faktör 15

Sınıf kurallarını
yerleştirme

728

3.97

.874

Faktör 16

Öğrenci materyalleri

728

4.07

.829

Faktör 17

Öğrenciler arası
karşılaştırma

728

4.28

1.03

Katılımcılar öğretmen davranışları, ortam, etkinlikler, öğrenciyle ilişki,
özgüven, otonomi, deneyimden yararlanma, amaç, gayret ve öğrenciler
arası karşılaştırma faktörlerinde yüksek düzeyde puana sahipken, ilgi,
kültür, grup çalışması, yaratıcılık, ödül verme, sınıf kurallarını yerleştirme
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ve öğrenci materyalleri faktörlerinden orta düzeyin üzerinde puanlar
almıştır.
Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Motivasyon Stratejileri
Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Fak
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-20
17

Ön Lisans
X
Ss
4.55 .563
4.33 .529
4.31 .642
4.64 .620
4.48 .475
4.33 .495
4.38 .638
4.33 .668
4.33 .682
4.25 .576
4.01 .663
4.40 .655
4.22 .875
4.20 .826
4.13 .747
4.25 .700
4.44 1.118

Lisans
X
4.35
4.19
4.35
4.52
4.42
4.09
4.37
4.25
4.25
4.07
3.76
4.43
4.08
4.01
3.95
4.06
4.28

Ss
.616
.602
.587
.619
.502
.639
.600
.719
.622
.726
.871
.737
.957
.952
.887
.829
.995

Lisansüstü
X
Ss
4.38 .514
4.26 .583
4.41 .521
4.59 .561
4.36 .481
4.13 .646
4.24 .710
4.31 .740
4.27 .578
4.05 .584
3.72 .842
4.42 .804
3.99 1.090
3.90 .983
4.00 .854
4.07 .892
4.20 1.196

Anlamlılık
x2
6.913 .032
2.667 .264
.648
.723
3.022 .221
1.934 .380
8.390 .015
1.905 .386
1.018 .601
1.683 .431
3.267 .195
4.621 .099
.559
.756
1.141 .565
3.169 .205
1.692 .429
2.475 .290
4.254 .119

Tablo incelendiğinde katılımcıların eğitim durumlarına göre öğretmen
davranışları ve ilgi faktörlerinde motivasyon stratejilerini kullanma
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu (p<0.05),
diğer faktörlerde ise katılımcıların eğitim durumlarına göre motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık olmadığı görülmektedir (p>0.05). Öğretmen davranışları
faktöründeki farklılık, ön lisans mezunu olan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeylerinin lisans mezunu olan katılımcılar ile
lisansüstü eğitim mezunu olan katılımcıların motivasyon stratejilerini
kullanma düzeyinden yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İlgi
faktöründeki farklılık ise ön lisans mezunu olan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyinin lisans mezunu olan katılımcılardan
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
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Tablo 5. Katılımcıların Branşlarının Türüne Göre Motivasyon Stratejileri
Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10
Faktör 11
Faktör 12
Faktör 13
Faktör 14
Faktör 15
Faktör 16
Faktör 17

Sayısal
X
Ss
4.28 .674
4.13 .543
4.23 .597
4.48 .594
4.38 .505
3.96 .626
4.24 .605
4.23 .805
4.17 .646
3.89 .749
3.49 .838
4.43 .775
3.75 1.085
3.80 .940
3.83 .880
3.94 .905
4.18 1.055

Sözel
X
4.33
4.16
4.35
4.50
4.41
4.03
4.40
4.19
4.22
4.01
3.61
4.40
4.29
3.92
3.86
4.03
4.28

Ss
.581
.609
.594
.624
.490
.629
.591
.705
.622
.692
.879
.726
.800
.922
.844
.800
1.024

Sanat
X
4.25
4.12
4.41
4.39
4.45
4.14
4.21
4.26
4.22
4.24
3.84
4.45
4.08
4.13
3.95
4.16
4.26

Ss
.836
.809
.646
.823
.712
.788
.750
.828
.751
.812
.909
.795
1.194
.991
1.038
.973
1.131

Anlamlılık
x2
p
.072
.965
.363
.834
5.920 .052
.367
.832
2.373 .305
4.048 .132
7.340 .025
1.313 .519
1.316 .518
8.787 .012
5.905 .052
.501
.778
3.528 .000
5.471 .065
.996
.608
2.967 .227
1.184 .553

Tablo incelendiğinde katılımcıların branş türlerine göre otonomi, kültür
ve yaratıcılık faktörlerinde motivasyon stratejilerini kullanma düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu (p<0.05), diğer
faktörlerde ise katılımcıların branş türlerine göre motivasyon stratejilerini
kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı
görülmektedir (p>0.05). Otonomi faktöründeki farklılık, sözel branş
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin sayısal branş
öğretmenlerinden yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Kültür
faktöründeki farklılık, sanat branşındaki katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyinin sayısal ve sözel branşlarındaki
katılımcılardan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yaratıcılık
faktöründeki farklılık ise sözel ve sanat branşlarındaki katılımcıların
motivasyon stratejilerini kullanma düzeyinin sayısal branşlarındaki
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinden yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Tablo 6. Katılımcıların Görev Yaptıkları Okul Seviyesine Göre
Motivasyon Stratejileri Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10
Faktör 11
Faktör 12
Faktör 13
Faktör 14
Faktör 15
Faktör 16
Faktör 17

İlkokul
X
Ss
4.47 .519
4.40 .523
4.46 .538
4.67 .562
4.52 .432
4.32 .532
4.49 .529
4.39 .605
4.36 .575
4.26 .611
4.12 .699
4.56 .561
4.23 .841
4.31 .827
4.28 .719
4.26 .714
4.34 1.021

Ortaokul
X
Ss
4.39 .615
4.18 .575
4.37 .589
4.48 .652
4.45 .504
4.08 .638
4.37 .623
4.26 .736
4.24 .621
4.08 .697
3.78 .836
4.46 .724
4.02 1.029
3.97 .943
3.97 .856
4.08 .861
4.34 .921

Lise
X
4.26
4.08
4.26
4.48
4.31
3.96
4.23
4.17
4.18
3.94
3.47
4.29
4.00
3.78
3.69
3.90
4.18

Ss
.642
.631
.603
.607
.525
.660
.658
.777
.648
.744
.881
.853
1.007
.980
.920
.861
1.113

Anlamlılık
x2
p
15.279 .000
37.209 .000
14.953 .001
18.477 .000
22.317 .000
42.940 .000
22.058 .000
8.744 .013
12.268 .002
25.028 .000
68.098 .000
12.247 .002
6.323 .042
43.766 .000
54.902 .000
21.705 .000
3.449 .178

Tablo incelendiğinde katılımcıların görev yaptıkları okul seviyesine
göre öğrenciler arası karşılaştırma motivasyon stratejilerini kullanma
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı
görülmektedir (p>0.05).
Diğer motivasyon stratejilerini kullanma
düzeyleri ise katılımcıların görev yaptıkları okul seviyesine göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (p<0.05). İlgi,
otonomi, grup çalışması, ödül verme ve sınıf kurallarını yerleştirme
motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerindeki farklılık, ilkokulda
görev yapan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin
ortaokul ve liselerde görev yapan katılımcılardan yüksek olmasından ve
ortaokulda görev yapan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma
düzeylerinin liselerde görev yapan katılımcılardan yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Öğretmen davranışları, etkinlikler, özgüven, gayret ve
öğrenci materyalleri motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerindeki
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farklılık, ilkokul ve ortaokulda görev yapan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeylerinin lisede görev yapan katılımcıların
motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinden yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Ortam, öğrenciyle ilişki, amaç ve kültür motivasyon
stratejilerini kullanma düzeylerindeki farklılık, ilkokulda görev yapan
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin ortaokul ve
liselerde
görev
yapan
katılımcılardan
yüksek
olmasından
kaynaklanmaktadır. Deneyimden yararlanma ve yaratıcılık motivasyon
stratejilerini kullanma düzeylerindeki farklılık, ilkokulda görev yapan
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin liselerde
görev yapan katılımcılardan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 7. Katılımcıların Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre Motivasyon
Stratejileri Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10
Faktör 11
Faktör 12
Faktör 13
Faktör 14
Faktör 15
Faktör 16
Faktör 17

Devlet Okulu
X
Ss
4.35
.608
4.21
.601
4.35
.584
4.53
.618
4.41
.500
4.10
.634
4.34
.625
4.25
.722
4.24
.629
4.08
.707
3.76
.857
4.42
.747
4.07
.975
4.00
.958
3.97
.884
4.06
.824
4.27
1.027

Özel Okul
X
Ss
4.66
.422
4.29
.490
4.50
.568
4.70
.511
4.59
.435
4.27
.590
4.54
.457
4.57
.583
4.47
.452
4.12
.607
3.90
.827
4.54
.585
4.20
.859
4.13
.778
3.89
.706
4.22
.892
4.43
1.068

Anlamlılık
U
10898.5
14603.5
13117.0
13583.5
12368.0
13330.0
13100.5
11919.0
12661.0
15527.0
14349.0
14712.5
14871.0
14958.5
14400.0
13789.5
13719.5

p
.000
.418
.053
.077
.015
.085
.051
.003
.022
.906
.325
.427
.530
.577
.323
.142
.112

Tablo incelendiğinde özel okullarda görev yapan katılımcıların
öğretmen davranışları, özgüven, deneyimden yararlanma ve amaç
faktörlerindeki motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin devlet
okullarında görev yapan katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı
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düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05). Diğer faktörlerde ise
katılımcıların görev yaptıkları okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 8. Katılımcıların Görev Yaptıkları Okulların Sosyo-Ekonomik
Düzeylerine Göre Motivasyon Stratejileri Ölçeği Puanlarının
Karşılaştırılması
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10
Faktör 11
Faktör 12
Faktör 13
Faktör 14
Faktör 15
Faktör 16
Faktör 17

Düşük
X
Ss
4.3 .581
8
4.2
.615
1
4.3 .545
6
4.5
.583
4
4.3
.502
8
4.0 .605
4
4.3
.631
6
4.2 .728
3
4.2
.625
7
4.1 .677
1
3.7
.838
6
4.4 .762
3
4.1
.850
7
4.0
.970
3
4.0
.832
1
4.0
.833
5
4.2 1.063
0

Orta
X
4.31
4.19
4.33
4.51
4.41
4.11
4.33
4.26
4.22
4.06
3.76
4.43
4.06
3.97
3.94
4.07
4.25

Ss
.621
.602
.608
.640
.492
.648
.614
.716
.612
.739
.863
.732
.998
.954
.905
.814
1.031

Yüksek
X
Ss
4.62 .497
4.33 .497
4.48 .550
4.67 .540
4.56 .498
4.25 .607
4.46 .598
4.37 .694
4.35 .651
4.12 .572
3.86 .868
4.41 .717
3.99 1.086
4.14 .855
3.96 .833
4.13 .889
4.60 .884

Anlamlılık
x2
p
22.459 .000
4.000 .135
4.970 .083
4.564 .102
11.069 .004
8.628 .013
3.978 .137
2.498 .287
5.148 .076
.125
.939
.816
.665
.271
.873
1.292 .524
2.340 .310
.547
.761
1.134 .567
14.823 .001

Tablo incelendiğinde katılımcıların görev yaptıkları okulların sosyoekonomik düzeylerine göre öğretmen davranışları, özgüven, ilgi ve
öğrenciler arası karşılaştırma faktörlerindeki motivasyon stratejilerini
kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu
(p<0.05), diğer faktörlerde ise katılımcıların görev yaptıkları okulların
sosyo-ekonomik düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
olmadığı (p>0.05) görülmektedir. Öğretmen davranışları, özgüven ve
öğrenciler arası karşılaştırma faktörlerindeki farklılık, görev yaptıkları
okulların sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyinin görev yaptıkları okulların sosyoskonomik düzeyi düşük ve orta seviyede olan katılımcıların motivasyon
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stratejilerini
kullanma
düzeylerinden
yüksek
olmasından
kaynaklanmaktadır. İlgi faktöründeki farklılık ise görev yaptıkları
okulların sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyinin görev yaptıkları okulların sosyoekonomik düzeyi düşük olan katılımcılardan yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır.
Tablo 9. Katılımcıların Mesleki Kıdemlerine Göre Motivasyon Stratejileri
Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Fakt.
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17

1-5 Yıl
X
Ss
4.38 .52
4.23 .60
4.39 .55
4.54 .58
4.45 .49
4.17 .67
4.33 .68
4.35 .67
4.35 .56
4.09 .65
3.78 .89
4.46 .72
4.04 1.0
4.07 .97
4.04 .81
4.11 .92
4.39 .95

6-10 Yıl
X
Ss
4.31 .61
4.27 .59
4.39 .55
4.52 .66
4.47 .47
4.05 .66
4.42 .56
4.20 .77
4.25 .59
3.98 .71
3.80 .85
4.49 .66
3.95 1.0
3.97 .97
3.95 .90
4.20 .72
4.43 .85

11-15 Yıl
X
Ss
4.33 .60
4.22 .60
4.36 .60
4.59 .55
4.41 .48
4.03 .67
4.34 .61
4.21 .76
4.20 .58
4.03 .71
3.71 .83
4.38 .72
4.01 .94
3.92 1.00
3.90 .86
3.95 .84
4.20 1.03

15+ yıl
X
Ss
4.40 .60
4.19 .59
4.34 .58
4.53 .62
4.41 .51
4.15 .60
4.35 .62
4.29 .68
4.27 .64
4.13 .69
3.79 .86
4.43 .76
4.14 .94
4.05 .91
3.99 .87
4.08 .83
4.26 1.05

Anlamlılık
x2
p
3.306 .347
1.460 .692
.632
.889
.678
.878
1.675 .643
4.616 .202
1.189 .756
2.121 .548
3.173 .366
4.744 .192
2.046 .563
1.693 .638
4.497 .213
2.406 .492
2.062 .560
6.414 .093
4.479 .214

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre motivasyon stratejileri
kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmamaktadır (p>0.05).
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Tablo 10. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Motivasyon Stratejileri
Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10
Faktör 11
Faktör 12
Faktör 13
Faktör 14
Faktör 15
Faktör 16
Faktör 17

Kadın
X
4.34
4.21
4.28
4.51
4.36
4.10
4.29
4.20
4.20
4.01
3.67
4.32
4.00
3.90
3.90
4.00
4.21

Ss
.612
.608
.601
.647
.519
.630
.634
.718
.629
.733
.870
.823
.999
.984
.907
.830
1.083

Erkek
X
4.41
4.22
4.46
4.58
4.50
4.13
4.45
4.35
4.33
4.18
3.90
4.57
4.19
4.15
4.05
4.16
4.37

Ss
.588
.579
.545
.565
.459
.636
.584
.709
.605
.648
.821
.588
.918
.882
.824
.819
.953

Anlamlılık
U
60833.0
64841.0
53982.5
62607.0
54803.0
63589.0
55885.5
57666.0
57427.5
57581.5
56224.0
55778.5
58428.5
56353.5
60140.0
58499.5
60333.5

p
.096
.859
.000
.263
.000
.535
.000
.003
.003
.005
.001
.000
.009
.001
.051
.010
.048

Tablo incelendiğinde kadın katılımcıların etkinlikler, özgüven,
otonomi, deneyimden yararlanma, amaç, kültür, grup çalışması, gayret,
yaratıcılık, ödül verme, öğrenci materyalleri ve öğrenciler arası
karşılaştırma faktörlerinde motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin
erkek katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu
görülmektedir (p<0.05). Öğretmen davranışları, ortam, öğrenciyle ilişki,
ilgi ve sınıf kurallarını yerleştirme faktörlerinde ise katılımcıların
cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır
(p>0.05).
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Tablo 11. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Motivasyon Stratejileri
Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
F

22-30
yaş

31-35 yaş

36-40 yaş

41-50 yaş

50+ yaş

Anlamlılık

X

Ss

X

Ss

X

Ss

X

Ss

X

Ss

x2

p

F-1

4.4

.57

4.3

.62

4.38

.56

4.3

.56

4.4

.72

7.68

.104

F-2

4.3

.53

4.2

.58

4.21

.62

4.2

.58

4.1

.62

6.04

.196

F-3

4.4

.54

4.3

.58

4.41

.57

4.3

.55

4.2

.68

2.86

.580

F-4

4.5

.60

4.5

.60

4.60

.56

4.5

.59

4.4

.72

2.62

.622

F-5

4.4

.48

4.4

.49

4.44

.48

4.4

.46

4.3

.58

1.74

.783

F-6

4.1

.63

4.0

.66

4.11

.67

4.1

.59

4.1

.61

4.05

.399

F-7

4.4

.59

4.3

.66

4.44

.56

4.3

.61

4.3

.66

4.94

.293

F-8

4.2

.73

4.1

.82

4.34

.71

4.2

.64

4.2

.71

2.94

.568

F-9

4.3

.54

4.2

.64

4.28

.56

4.2

.63

4.2

.68

1.47

.830

F-10

4.0

.72

3.9

.69

4.12

.74

4.1

.68

4.1

.68

5.77

.217

F-11

3.9

.87

3.6

.81

3.78

.88

3.8

.86

3.6

.82

5.99

.200

F-12

4.4

.70

4.4

.64

4.49

.76

4.4

.73

4.3

.82

6.36

.173

F-13

3.9

1.0

3.9

1.00

4.07

.99

4.1

.92

4.0

.90

5.73

.220

F-14

4.1

.94

3.9

1.01

3.98

.95

4.0

.93

4.0

.88

3.97

.410

F-15

4.1

.76

3.9

.85

3.95

.98

4.0

.82

3.8

.87

4.83

.305

F-16

4.1

.83

4.1

.76

4.04

.89

4.0

.82

4.0

.80

2.02

.731

F-17

4.5

.77

4.4

.84

4.23

1.06

4.2

1.07

4.2

1.18

5.56

.234

Katılımcıların yaş gruplarına göre motivasyon stratejilerini kullanma
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır
(p>0.05).
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Tablo 12. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Motivasyon
Stratejileri Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Faktörler
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
Faktör 4
Faktör 5
Faktör 6
Faktör 7
Faktör 8
Faktör 9
Faktör 10
Faktör 11
Faktör 12
Faktör 13
Faktör 14
Faktör 15
Faktör 16
Faktör 17

Evli
X
4.38
4.22
4.36
4.56
4.42
4.10
4.35
4.26
4.25
4.08
3.77
4.42
4.06
4.00
3.96
4.05
4.30

Ss
.587
.584
.568
.591
.491
.625
.610
.706
.619
.687
.839
.743
.981
.943
.882
.817
.999

Bekar
X
4.30
4.15
4.33
4.47
4.43
4.17
4.38
4.29
4.24
4.08
3.74
4.48
4.22
4.11
4.01
4.16
4.16

Ss
.696
.664
.693
.733
.549
.694
.673
.786
.660
.806
.980
.747
.875
.978
.875
.923
1.175

Boşanmış
X
Ss
4.21 .532
4.35 .552
4.56 .429
4.41 .618
4.41 .441
4.22 .544
4.29 .588
4.29 .772
4.38 .452
4.15 .552
3.97 .672
4.53 .514
4.12 .993
3.94 .966
4.12 .485
4.29 .588
4.18 1.237

Anlamlılık
x2
p
3.282 .194
1.233 .540
1.838 .399
1.556 .459
.204
.903
2.333 .311
1.181 .554
.628
.730
.431
.806
.151
.927
.855
.652
1.083 .582
2.036 .361
2.092 .351
.656
.721
3.936 .140
.566
.753

Katılımcıların medeni durumlarına göre motivasyon stratejilerini kullanma
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır
(p>0.05).
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Tablo 13. Katılımcıların Mezun Oldukları Fakülte Türüne Göre
Motivasyon Stratejileri Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
F

Fen
Ed.

Eğitim

G.SF

Açık
Öğretim

İlahiyat

Diğer

Anlamlılık

X

Ss

X

Ss

X

Ss

X

Ss

X

Ss

X

Ss

x2

p

1

4.3

.5

4.3

.5

4.4

1.1

4.5

.5

4.2

.4

4.4

.70

13.0

.02

2

4.2

.5

4.1

.6

4.3

.6

4.1

.4

4.0

.6

4.2

.69

8.4

.13

3

4.

.5

4.3

.5

4.5

.8

4.3

.5

4.2

.5

4.2

.72

6.1

.29

4

4.5

.5

4.5

.5

4.3

1.1

4.5

.5

4.4

.6

4.5

.70

3.1

.68

5

4.4

.4

4.3

.4

4.5

.7

4.3

.4

4.2

.5

4.3

.62

11.0

.05

6

4.1

.6

3.9

.5

4.3

.7

4.2

.5

4.0

.5

4.0

.77

12.4

.03

7

4.3

.5

4.3

.5

4.2

.9

4.3

.5

4.2

.5

4.2

.81

4.4

.48

8

4.3

.6

4.1

.7

4.5

1.0

4.2

.6

3.9

.6

4.1

.86

19.1

.00

9

4.2

.5

4.1

.5

4.3

.9

4.3

.5

4.0

.6

4.2

.78

12.2

.03

10

4.1

.6

3.9

.6

4.2

.9

4.1

.6

3.8

.6

4.0

.77

15.5

.00

11

3.8

.8

3.4

.8

3.8

1.0

3.8

.8

3.4

.7

3.7

.90

24.8

.00

12

4.4

.6

4.4

.7

4.4

.7

4.3

.6

4.1

.8

4.2

.85

10.2

.06

13

4.1

.9

4.0

.9

4.3

.8

4.1

.8

3.8

.8

3.8

1.06

12.9

.02

14

4.1

.9

3.8

.8

4.3

.8

4.2

.8

3.5

.7

3.8

1.19

29.1

.00

15

4.0

.8

3.8

.8

4.1

1.0

4.0

.8

3.7

.6

3.9

.92

9.8

.07

16

4.1

.8

3.9

.8

4.5

1.0

4.0

.9

3.7

.7

4.0

.84

19.2

.00

17

4.2

1.0

4.1

1.0

4.3

1.1

4.4

.8

4.3

.8

4.4

.98

4.6

.45

Tablo incelendiğine katılımcıların mezun oldukları fakülte türlerine
göre öğretmen davranışları, ilgi, deneyimden yararlanma, amaç, kültür,
grup çalışması, yaratıcılık, ödül verme ve öğrenci materyalleri motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık olduğu (p<0.05), diğer faktörlerde ise katılımcıların mezun
oldukları fakülte türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
olmadığı (p>0.05) görülmektedir. Öğretmen davranışları faktöründeki
farklılık, eğitim, fen edebiyat, açık öğretim ve diğer fakültelerden mezun
olan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin ilahiyat
fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. İlgi faktöründeki farklılık, eğitim, güzel sanatlar ve
açık öğretim fakültelerinden mezun olan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeylerinin fen edebiyat fakültesinden mezun olan
katılımcılardan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Deneyimden
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yararlanma faktöründeki farklılık, eğitim fakültesinden mezun olan
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin fen edebiyat
fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından ve güzel
sanatlar fakültesinden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini
kullanma düzeylerinin ilahiyat fakültesinden mezun olan katılımcılardan
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Amaç faktöründeki farklılık,
eğitim fakültesinden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini
kullanma düzeylerinin fen edebiyat fakültesinden mezun olan
katılımcılardan yüksek olmasından, güzel sanatlar fakültesinden ve diğer
fakültelerden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma
düzeylerinin ilahiyat fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır. Kültür faktöründeki farklılık, eğitim
fakültesinden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma
düzeylerinin fen edebiyat fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek
olmasından ve diğer fakültelerden mezun olan katılımcıların motivasyon
stratejilerini kullanma düzeylerinin ilahiyat fakültesinden mezun olan
katılımcılardan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Grup çalışması
faktöründeki farklılık, eğitim fakültesinden ve diğer fakültelerden mezun
olan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin fen
edebiyat fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından ve
diğer fakültelerden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini
kullanma düzeylerinin ilahiyat fakültesinden mezun olan katılımcılardan
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Gayret faktöründeki farklılık,
eğitim fakültesinden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini
kullanma düzeylerinin diğer fakültelerden mezun olan katılımcılardan
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ödül verme faktöründeki farklılık,
eğitim fakültesinden ve açık öğretim fakültesinden mezun olan
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin fen edebiyat
fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından ve fen
edebiyat, güzel sanatlar, açık öğretim ve diğer fakültelerden mezun olan
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin ilahiyat
fakültesinden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma
düzeylerinden yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Öğrenci
materyalleri faktöründeki farklılık, eğitim fakültesinden mezun olan
katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin fen edebiyat
fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından, güzel
sanatlar fakültesinden mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini
kullanma düzeylerinin eğitim, fen edebiyat, ilahiyat ve diğer fakültelerden
mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından ve diğer fakültelerden
mezun olan katılımcıların motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin
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ilahiyat fakültesinden mezun olan katılımcılardan yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
Öğretmenlerin, motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerini cinsiyet,
branş, yaş, kıdem, eğitim düzeyi, medeni durum, okulun türü, okulun
sosyo-ekonomik düzeyi, mezun okulan fakülte, değişkenleri bakımından
ele alan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Katılımcılar öğretmen
davranışları, ortam, etkinlikler, öğrenciyle ilişki, özgüven, otonomi,
deneyimden yararlanma, amaç, gayret ve öğrenciler arası karşılaştırma
faktörlerinde yüksek düzeyde puana sahipken, ilgi, kültür, grup çalışması,
yaratıcılık, ödül verme, sınıf kurallarını yerleştirme ve öğrenci materyalleri
faktörlerinden orta düzeyin üzerinde puanlar almıştır. Aslantürk, (2011, s.
98), yaptığı araştırmasında, öğretmenler arasında motivasyon stratejilerini
kullanmada önemli bir farklılık olmadığını ve öğretmenlerin bu stratejileri
genellikle kullanma eğiliminde oldukları sonucuna varmıştır. Çeşitli
araştırmalar kapsamında elde edilen nitel bulgular, motivasyonun
düzenlemesinde yaygın olarak kullanılan stratejilerden birinin, bireysel
ödüllendirme ve cezalandırma olduğuna işaret etmektedir. Öğrenmeye
temel oluşturan motivasyon kaynakları ise ödül, övgü gibi dışsal kaynaklar
olabileceği gibi, bunlardan daha çok motive eden merak ve ihtiyaç gibi
içsel kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Araştırmalar içsel olarak motive
olmuş öğrencilerin dışsal motive olmuş öğrencilerden daha yüksek
başarıya ulaştıklarını göstermektedir (Akbaba, 2006, s.360; Uyulgan ve
Akkuzu, 2014, s. 9). Diğer taraftan ödül, övgü gibi dışsal motivasyon
kaynaklarının içsel motivasyonu düşürdüğüne dikkat çekilmekte; özellikle
özerklik duygusunun içsel motivasyonu arttırdığı belirtilmektedir. Bu
bakımdan öğretmenin motivasyon stratejilerinin, içsel kaynaklara
yönelmesi önem taşımaktadır. Ayrıca motivasyon stratejilerinin
kullanımının performans üzerinde (Pintrich, 2000, s. 461; Wolters, 2003,
s. 199), akademik başarının yükseltilmesinde (Acat ve Demiral, 2002, s.
320; Aktan ve Tezci, 2013, s.76; Dede ve Yaman, 2008, s. 21; Kara, 2008,
s. 60; Lane ve Lane, 2001, s. 688), öğrencilerin öğrenmeye ilgilerinin
artırılmasında (Dede, 2003, s. 36; Ünsal, 2012, s. 23; Pintrich, 2003, s.
668), oldukça etkili olduğu birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır.
Araştırma sonucunda katılımcıların yaş gruplarına, medeni durumlarına
ve mesleki kıdemlerine göre motivasyon stratejilerini kullanma düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı anlaşılmıştır.
Katılımcıların eğitim durumlarına göre öğretmen davranışları ve ilgi
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faktörlerinde motivasyon stratejilerini kullanma düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Katılımcıların branş
türlerine göre otonomi, kültür ve yaratıcılık faktörlerinde motivasyon
stratejilerini kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulunmaktadır. Katılımcıların görev yaptıkları okul seviyesine
göre öğrenciler arası karşılaştırma motivasyon stratejilerini kullanma
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı
görülmektedir. Diğer motivasyon stratejilerini kullanma düzeyleri ise
katılımcıların görev yaptıkları okul seviyesine göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Katılımcıların görev yaptıkları okul
türüne göre özel okullarda görev yapan katılımcıların öğretmen
davranışları, özgüven, deneyimden yararlanma ve amaç faktörlerindeki
motivasyon stratejilerini kullanma düzeylerinin devlet okullarında görev
yapan katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların görev yaptıkları okulların sosyoekonomik düzeylerine göre öğretmen davranışları, özgüven, ilgi ve
öğrenciler arası karşılaştırma faktörlerindeki motivasyon stratejilerini
kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre kadın katılımcıların
etkinlikler, özgüven, otonomi, deneyimden yararlanma, amaç, kültür, grup
çalışması, gayret, yaratıcılık, ödül verme, öğrenci materyalleri ve
öğrenciler arası karşılaştırma faktörlerinde motivasyon stratejilerini
kullanma düzeylerinin erkek katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların mezun oldukları
fakülte türlerine göre öğretmen davranışları, ilgi, deneyimden yararlanma,
amaç, kültür, grup çalışması, yaratıcılık, ödül verme ve öğrenci
materyalleri motivasyon stratejilerini kullanma düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Öneriler
Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere ve öğretmen
adaylarına motivasyon stratejilerinin kullanımıyla ilgili şu önerileri
sunabiliriz:




Öğretmen davranışları faktöründe, “derslere düzenli hazırlanmak”
ve “derslere istekli girmek ve öğrenciye örnek olmak” stratejileri
daha dikkatli kullanılabilir.
Ortam faktöründe “sınıfta olumlu bir ortam yaratmak”, “sınıfta
şaka yapmak, gülmek” stratejilerini daha çok kullanabilirler.
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Etkinlikler faktöründe “anlaşılır yönergeler vermek” ve “her
etkinliğin amacını ve yararını belirtmek” stratejilerini kullanırken
daha özenli olabilirler.
Öğrenciyle ilişki faktöründe “öğrenciyle iyi ilişkiler kurmak”
stratejisini kullanırken daha hassas olabilirler.
Özgüven faktöründe “öğrenciye olumlu geri bildirimde
bulunmak”, “öğrencinin sınıfta başarıyı hissetmesini sağlamak”,
“hataları, öğrenmenin doğal bir parçası olarak görmek” ve
“öğrencinin seviyesine uygun etkinlikler uygulamak” stratejilerini
kullanmaya daha çok zaman ayırabilirler.
İlgi faktöründe, “öğrencinin öğrenmesini sadece notlarla değil,
ilgisini çekerek sağlamak”, “ilgi çekici etkinlikler uygulamak”,
“birçok farklı materyal kullanmak” ve “farklı türde etkinliklerle
dersi işlemek” stratejilerini kullanırken öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarını ön planda tutabilirler.
Otonomi faktöründe “öğrenciye yeni yapı/sözcük kullanımına
cesaretlendirmek” ve “öğrenciden gelen soru ve diğer katılımları
cesaretlendirmek” stratejilerini sıklıkla kullanabilirler.
Deneyimden yararlanma faktöründe “konuyu öğrencinin
deneyimlerini kullanabileceği şekilde işlemek” stratejisini daha
çok kullanabilirler.
Amaç faktöründe “öğrencinin öğrenmeye ilişkin gerçekçi
amaçlara sahip olmasına yardımcı olmak” ve “öğrenciler için
belirli öğrenme amaçları koymak” stratejisini kullanırken daha
özenli davranabilirler.
Kültür faktöründe “öğrencinin hedef dilin kültürü ile tanışmasını
sağlamak” ve “gerçeğe yakın materyaller kullanmak” stratejilerini
kullanabilirler.
Grup çalışmasında “grup çalışmalarına yer vermek” ve “sınıf
oturma düzenini zaman zaman değiştirmek” stratejilerini
kullanabilirler.
Gayret stratejisinde “öğrenciye başarı için en gerekli şeyin çaba
olduğunu anlatmak” stratejisini sıklıkla kullanabilirler.
Yaratıcılık faktöründe “dil öğrenmenin yararlarından söz etmek”
stratejisinin üzerinde durabilirler.
Ödül verme faktöründe “notların yanı sıra öğrenciye farklı ödüller
vermek” stratejisini daha etkin kullanabilirler.
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Sınıf kurallarını yerleştirme faktöründe “öğrencinin önerdiği bazı
sınıf kurallarını uygulamak” stratejisini kullanmaya daha fazla
önem verebilirler.
Öğrenci materyalleri faktöründe “öğrencinin sunabileceği veya
sergileyebileceği etkinlikler veya materyaller hazırlanmasına
fırsat tanımak” stratejisini daha sistematik hale getirebilirler.
Öğrenciler arası karşılaştırma faktöründe “bir öğrenciyi diğeri ile
kıyaslamaktan kaçınmak” stratejisini hem sözleriyle hem de
davranışlarıyla gösterebilirler.

Kaynakça
ACAT, M. B. ve Demiral, S. (2002). “Türkiye’de Yabancı Dil
Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunlar”ı. Kuramdan
Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.
AKBABA, S. (2006). “Eğitimde Motivasyon”. Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
AKTAN, S. ve Tezci, E. (2013). “Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ)
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. International Journal of Social
Science, 6(4), 57-77.
ALAM, M. T. ve Farid, S. (2011). “Factors Affecting Teachers’
Motivation”. International Journal of Business and Social Science,
2(1), 298-304.
ASLANTÜRK, A. (2011). Türkiye’deki Devlet İlköğretim Okullarında
Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Kullandığı Motivasyon
Stratejileri: Afyonkarahisar Okullarında Bir Araştırma,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Eskişehir
ATAY, D. (2004) “İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyon Stratejileri”.
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 99-108
CAN, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri
Analizi. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
CİHANGİR-ÇANKAYA, Z. (2009). “Özerklik Desteği, Temel
Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Öznel İyi Olma: Öz Belirleme

70

Kuramı”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 55,
23-31.
ÇEPNİ, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon:
Erol Ofset
DECİ, E. L., RYAN, R. M., ve WİLLİAMS, G. C. (1996). “Need
Satisfaction and the Self Regulation of Learning”. Learning and
Individual Differences, 8(3), 165- 183.
DEDE, Y ve YAMAN, S. (2008). “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon
Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Necatibey Eğitim
Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 2(1), 19-37.
DEDE, Y. (2003). ARCS Motivasyon Modeli ve Öğe Gösterim Teorisi’ne
Dayalı Yaklaşımın Öğrencilerin Değişken Kavramını Öğrenme
Düzeylerine ve Motivasyonlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
DENİZ, Ü. ve Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin İş Motivasyonlarını
Etkileyen Etmenler. Tüfekçi, Ö. K. (Ed.). Sosyal Bilimlerde Stratejik
Araştırmalar (ss. 29-41). Saarbrücken: Lambert Academic
Publishing
DÖRNYEİ, Z. (2000). “Motivation in Action: Toward A ProcessOriented Conceptualization of Student Motivation”. British Journal
of Educational Psychology,70, 519-538.
DÖRNYEİ, Z. (2001) Teaching and Researching Motivation. Harlow,
Longman.
ERYILMAZ, A. (2013). “Okulda Motivasyon ve Amotivasyon: Derse
Katılmada Öğretmenden Beklentiler Ölçeğinin Geliştirilmesi”.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(25), 118
EVANS, L. (2000). “The Effects Of Educational Change On Moral, Job
Satisfaction And Motivation”, Journal of Educational Change, (1):
173-192.
FORD, M. (1992). Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal
Agency Beliefs. Newbury Park, CA: Sage.

71

GUTHRİE, J. T., WIFIELD, A., HUMENICK, N. M., PERENCEVICH,
K. C., TABOADA, A., ve BARBOSA, P. (2006). “Influences Of
Stimulating Tasks On Reading Motivation And Comprehension”.
The Journal Of Educational Research, 99(4), 232-246.
İSPİR, O.A., AY, Z.S. ve SAYGI, E. (2011). “Üstün Başarılı
Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri, Matematiğe Karşı
Motivasyonları ve Düşünme Stilleri”. Eğitim ve Bilim, 36(162), 235246.
KARA, A. (2008). “İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon
Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”. Ege Eğitim Dergisi, (9)2: 59-78.
KARASAR, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım
KEENAN, K. (1996). Motivasyon. (Çev: Koparan, E), İstanbul: Remzi
Kitabevi
KOKA, A. (2013). “The Relationships Between Perceived Teaching
Behaviors and Motivation in Physical Education: A One Year
Longitudinal Study”. Scandinavian Journal of Educational
Research, 57(1), 33-53.
LANE, J. ve LANE, A.M. (2001). “Self Efficacy and Academic
Performance”. Social Behavior and Personality, 29, 687-694.
LOGAN, S. ve MEDFORD, E. (2011). “Gender Differences in the
Strength of Association Between Motivation, Competency Beliefs
and Reading Skill”. Educational Research, 53(1), 85-94.
MARTIN, A.J. (2001). “The Student Motivation Scale: A Tool for
Measuring and Enhancing Motivation”. Australian Journal of
Guidance and Counseling, 11, 1-20.
MASİTSA, G. (2008). “Tracing the Development of Poor Student
Motivation and Performance in Township Secondary Schools”.
Africa Education Review, 5(1), 84-108.
MEECE, J. L. GLİENKE, B. B. ve BURG, S. (2006). “Gender and
Motivation”. Journal of School Psychology, 44, 351–373.

72

PINTRICH, P. R. (2003). “A Motivational Science Perspective on the
Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts”.
Journal of Educational Psychology, 95, 667–686.
PINTRICH, P.R. (2000) The Role of Goal Orientation in Self Regulated
Learning, In Boekaerts, Pintrich, M. P. & Zeidner, R.M. (eds).
Hanbdbook of Self-Regulation. Academic Press
RIGBY, C.S.,DECI, E.L., PATRICK, B.C., ve RYAN, R.M. (1992).
“Beyond the Intrinsic Extrinsic Dichotomy, Self Determination in
Motivation and Learning”. Motivation and Emotion, 16(3), 165-185.
ROBBINS, S. ve Judge T. (2015). Örgütsel Davranış (Çev: Prof. Dr. İnci
Erdem ). Nobel Basım Yayın, Ankara.
SABUNCUOĞLU, Z. ve TÜZ, M. (2001).Örgütsel Psikoloji, Bursa:
Ezgi Kitapevi
SCHUNK, H. D. (1990). “Introduction to the Special Section on
Motivation and Efficacy”. Journal of Educational Psychology,
Vol.82, (1), 3-6.
TEOH, S. H. KOO, A. C. ve SINGH, P. (2010). “Extracting Factors for
Students’ Motivation in Studying Mathematics”. International
Journal of Mathematical Education in Science and Technology,
41(6), 711–724.
TSENG, C. H. TUAN, H.L. ve CHIN, C. C. (2009). “Investigating the
İnfluence of Motivational Factors on Conceptual Change in a Digital
Learning Context Using the Dual Situated Learning Model”.
International Journal of Science Education, 1-23.
UYULGAN, M.A. ve AKKUZU, N. (2014) “Öğretmen Adaylarının
Akademik İçsel Motivasyonlarına Bir Bakış”, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1) 7-32.
ÜNSAL, H. (2012). “Harmanlanmış Öğrenmenin Başarı ve Motivasyona
Etkisi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-27.
VALLERAND, R. J., PELLETİER L. G., BLAIS, M. R., BRIERE, N.
M., SENECAL, C., ve VALLIERES, E. F. (1992). “The Academic
Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Motivation
in Education”. Educational, and Psychological Measurement, 52,
1003-1017.

73

WANG, S. K. ve REEVES, T. C. (2006). “The Effects of a Web Based
Learning Environment on Student Motivation in a High School
Earth Science Course”. Educational Technology Research and
Development, 54(6), 597-621.
WİGFİELD, A. ve ECCLES, J. S. (2000). “Expectancy Value Theory of
Achievement Motivation”. Contemporary Educational Psychology,
25, 68-81.
WOLTERS, C. A. (2003) “Regulation of Motivation: Evaluating an
Underemphasized Aspect of Self Regulated Learning”. Educational
Psychologist. Vol. 38. No. 4. 189-205.
YAZICI, H. (2009) “Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları
Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış”. Kastamonu Eğitim Dergisi,
1(17), 33-46.

74

İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN OTANTİK LİDERLİK
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ*
The Examining of Primary School Principals’ Authentic Leadership
Behaviours
Mehmet Çelik** & Tuba Yavaş***
Giriş
İnsan, örgütlerdeki en önemli kaynaktır. Örgütte kendisi dışındaki
araçları harekete geçiren, örgütte sürekliliği devam ettiren ve işlerin
yapılmasında rol oynayan bilginin kaynağında yine insan vardır.
Örgütlerin yaşama devamlılığını sağlamak yine insan kaynağından verim
alabilmekle mümkündür (Kalağan, 2009).
Liderlik, birçok araştırmacı tarafından incelenmiş olup, hala da
kurumların başarılarında önemli bir faktör olarak açıklanmaya çalışılan bir
konudur. Liderlerin küreselleşen günümüz dünyasında politik, sosyal ve
teknolojik gelişmelerden aldıkları olumsuzluklar örgütler üzerinde baskılar
oluşturmakta ve liderlerin işlerini zorlaştırmaktadır. Tartışmalar liderin
nasıl daha etkin ve verimli olacağı konusunda olmakla beraber bu konuda
henüz mutabık olunamamıştır. Bu yüzden yeni teoriler üzerinde
çalışılmaktadır (Tabak, Sığrı, Arlı ve Coşar, 2010).
Caza, Bagozzi, Woolley, Levy ve Caza’ya (2010) göre liderin etkinliği
ve bunun sonuçları, çağın getirmiş olduğu hızlı değişimler nedeniyle
tarihte hiç görülmemiş şekilde tartışılmıştır. Bunun yanı sıra ihtiyaçların
değişmesi, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilginin yüksek olması,
lider ve izleyen ilişkisine farklı bir yaklaşımı mecburi hale getirmiştir.
Harter ( 2002)’a göre, otantiklik kavramı “bireyin tecrübeleri, duygu,
düşünce, gereksinim veya inançları ile bağlantılı bir şekilde kendini
tanıması ve bilmesi” olarak tanımlanmıştır. Kernis (2003), bireyin kendine
saygısını göz önünde bulundurarak otantiklik kavramını dört boyutta ele
almıştır. Bu boyutları “öz farkındalık, tarafsızlık, eylem ve ilişkisel
oryantasyon” olarak açıklamıştır. Gerçek otantik yapı ilişkilerde kendini
gösterir. Birey, tercihlerden ve bireylerden ne elde edileceğinden çok daha
önemlidir. Olumsuz tutum ve davranışların her durum ve ortamda
söylenmesi, başkalarından beklenen fazlasıyla beğenilme arzusu ve
başkalarına karşı olan aşırı savunmacı bakış biçimi ya da yaklaşım otantik
yapıyla çelişen duyumsal durumlardır (Kernis, 2003).
May, Chan, Hodges ve Avolio (2003), otantik liderlik teriminin seçilme
nedenini, liderliğe dair bütün pozitif yaklaşımlara odaklanmak ve aynı
Bu makale, Dr. Tuba YAVAŞ tarafından yönetilmiş “Öğretmen Algılarına Göre İlkokul
Müdürlerinin Otantik Liderlik Davranışları” adlı yüksek lisans tezi çalışmasından
derlenerek hazırlanmıştır.
*
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zamanda ondaki asıl düşünceye hedeflenmek olarak gösterirler. Günümüz
şartlarında örgüt ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilecek aynı
zamanda pozitif ve kendi gibi olmasını sağlayan etik davranış biçiminin
benimsendiği, temel olarak olumlu örgütsel davranışlar üzerine oturtulmuş
bir otantik liderlik yaklaşımına ihtiyaç duyulmuştur (Wang, Sui, Luthans
ve Wong, 2014). Günümüzde örgütlerin insan kaynaklarına verdiği
önemin artması ile birlikte örgütlerden olumlu sonuçlar alınması amacı
güdüldüğü için otantik liderlik önemli bir liderlik yaklaşımı olmuştur
(Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, ve Peterson, 2008).
Okul müdürü okulun amaçlarını gerçekleştiren, çalışanlarını motive
eden, okul kültürü ve iklimini oluşturan ilk kişidir. Bundan dolayı otantik
liderlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Otantik lider, kendi
fikirlerinin ve davranışlarının diğer kişilerce ne şekilde algılandığının
farkında olan liderdir (Avolio ve diğ., 2004). Ayrıca özgüveni olan, içinde
bulunduğu ortamı tanıyan, umut sahibi, iyimser, problemlerin üstesinden
çabuk gelebilen ahlaklı kişidir. Otantikliğin hedefi, insanları yönetmekten
ziyade, daha çok insanlar arası ilişkileri önemseme ve bu ilişkileri
yönetmeye yöneliktir. Bu yüzdendir ki otantik liderler, insanlara hizmet
etme, dürüst olma, sosyal anlamda çıkarcılık, örgütsel değerlere saygılı ve
özellikle de orijinal olma gibi özellikleri kendilerinde barındıran liderlerdir
(Kesken ve Ayyıldız, 2008).
İnsanların iş hayatlarındaki artan karmaşıklık ve toplumların liderler
üzerinde oluşturduğu baskılar günümüz dünyasında yeni liderlik
yaklaşımları arayışlarına neden olmuştur. Bu arayışlar otantik liderlik
kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçlara istinaden otantik liderlik
kavramı tartışılmaya başlanan yeni bir kavram olmuştur (Tabak ve diğ.,
2010).
Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson’a (2008) göre
topluma zarar veren, olumsuz etkiler oluşturan ve geniş çapta vuku bulan
olaylar, skandallar ve yönetim gücünün kötüye kullanımı, hem devlet
kurumlarında hem de özel kuruluşlarda insanlar arasındaki ilişkilerde
güvenilir olana yönelmeyi doğurmuştur. Bu yönelme, güvenilir liderin kim
olduğu ve nasıl olması gerektiği sorusunu ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda
kendine özgü olan ve örgüttekileri etkileyebilen liderler öne çıkmaktadır.
Tüm bu arayışların sonucu olarak otantik liderlik ortaya çıkmıştır.
Luthans ve Avolio (2003) ise otantik liderlikte; pozitif bir ilişki
gelişiminin sağlanabilmesi için lider ile izleyenler arasında öz bilinç ve öz
disiplinin oluşması gerektiğini söylemişlerdir. Bunun sonucu olarak da
otantik liderliği, pozitif yönlü bir kişisel gelişim süreci olarak ifade
etmişlerdir. Bu anlamda; lider ile izleyenler arasındaki ilişki şeffaf olmayı
gerektirir, lider şeffaf bir liderlik yapar, kendini bilme ile karşımıza çıkar
ve bununla gelişen ve devam eden bir süreç oluşur (Eriksen, 2009).

76

Otantik liderlik yaklaşımı, sürecin vazgeçilmez bir ögesi olan liderle
izleyenler arasında kurulan bir ilişkiyi gerekli kılar. Bu süreçte izleyenlerin
liderin otantik liderliğini onaylamaları gerekir. Bu yüzden izleyenlerin
liderin izleyeni olduklarını ortaya koymaları gerekir. Ayrıca otantik
liderlik iyimserlik, umut, esneklik ve güven olmak üzere pozitif psikolojik
yetenekleri içeren bir liderlik yaklaşımıdır (Shamir ve Eilam, 2005).
İlişkilerde şeffaflık; “kişinin kendisini açıkça ve doğru bir şekilde ifade
edebilme kabiliyetlerinin hepsidir.” Otantik liderler, yapıcı yaklaşımı
tercih eden, olabildiğince açık, kişilerle iletişim halinde olan, fikirlerini ve
görüşlerini izleyenleriyle paylaşan liderlerdir. Olumsuzluklardan uzak
durur ve kendilerini pozitif yönde geliştirirler. Lider pozitif yönlü bir
yaklaşımda olunca, izleyenlerine de gelişme yönünde motivasyon verir ve
izleyenler de gelişme konusunda çaba sarf ederler. Otantik liderler
kolaylaştırıcı yönleriyle izleyenlerini motive ederek ya da güdüleyerek
onlara otantik bir kimlik oluşturmaya çalışırlar (Ilies, Morgeson ve
Nahrgang, 2005).
Otantik liderler kurumlarında ahlaki boyutta olumsuzluklarla sağlıklı
bir şekilde baş edebilen ve zor kararlar verebilen liderlerdir. İçselleştirilmiş
değerler ve amaçlar otantik liderlerin kararlarında tutarlı olmalarını sağlar.
Bu aynı zamanda liderlerin öz farkındalıklarını da geliştirir. İçselleştirilmiş
ahlak anlayışı otantik liderlerin kendilerini ahlaki olarak yüksek düzeyde
kişiler olarak görmelerini sağlar. Bununla birlikte lider tarafından bu ahlaki
düzey geliştirilmeli, sunulmalı ve izleyenler tarafından da algılanmalıdır
(Gardner, Avolio, Luthans, May ve Walumbwa, 2005).
Öz farkındalık, bireyin hayatı nasıl anlamlandırdığı ve bu süreçte
bireyin kendisini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir kavramdır. Ayrıca
bireyin kendi kabiliyetlerini ve zayıf taraflarını diğer insanlarla
kıyaslayarak kendini anlamaya çalışıp, diğerleri üzerinde ne kadar etkisi
olabileceğini fark edebilmesidir (Walumbwa Avolio, Gardner, Wernsing
ve Peterson, 2008).
Otantik liderler kendilerini tanıyan ve zayıf ve güçlü taraflarını bilen
liderlerdir. Otantik liderler izleyenleriyle olan yakın ilişkilerinde
duygularını ve düşüncelerini paylaşırken yüksek derecede dürüst, açık ve
istekli davranışlar sergilerler (Gardner ve diğ., 2005). Kişilerin yaşadıkları
kritik olaylar, onların gelişimlerini ve büyümelerini sağlamakta ve onların
güçlü liderler olmalarına yardımcı olmaktadır (Luthans ve Avolio, 2003).
Çocukken hastalanan babasının sigortasız çalıştırılmasından kaynaklı
sorunları yaşayan Starbucks’un kurucusu Schultz kendi işyerinde haftada
en az yirmi saat çalışan hiçbir elemanını sigortasız çalıştırmamıştır. Bu
durum Schultz’un liderlik stilinde belirleyici olmuştur (Northouse, 2001).
Walumbwa, Luthans, Avey ve Oke’ye (2011) göre otantik liderler,
şeffaflığı her daim ön planda tutarak her ortamda grup içinde veya grup
dışında edinmiş oldukları bilgilerini analiz etmede ve de değerlendirme
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aşamasında gruptakilerle paylaşma yolunu tercih ederler. Böylelikle
liderler sinerjiyi tüm grubu güçlendirmek ve geliştirmek için kullanırlar.
İnsanlar arası ilişkilerde güven duygusu ilişkinin sağlıklı olması
açısından önem arz eder ve ilişkiler güven duyulursa lider de sinerji
oluşturabileceği bir yönetim anlayışı sergileyebilecektir. İyi niyet göz ardı
edilmeden devam edilebilen etkileşimlerde güven duygusu gelecekle ilgili
herhangi bir beklentiyi gerektirmez. Otantik liderler kendilerini tanıyan ve
zayıf ve güçlü taraflarını bilen liderlerdir. Otantik liderler izleyenleriyle
olan yakın ilişkilerinde duygularını ve düşüncelerini paylaşırken yüksek
derecede dürüst, açık ve istekli davranışlar sergilerler (Gardner ve diğ.,
2005).
Otantik liderler her daim olumlu yönleriyle kurumlarında güven ve
şeffaf bir ortam geliştirme ve bunu sürdürme çabası içerisinde olurlar.
Böylece izleyenlerinin kuruma bağlılıkları, iş doyumları ve sorumluluk
almaya istekli oluşları vb. pozitif davranışları da geliştirmiş olurlar
(Hassan ve Forbis, 2011).
Shamir ve Eliam (2005) otantik liderlerin dört ana karakteristik özelliğe
sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Bu özelliklerin birincisi; otantik
liderlerin, liderliklerinin sahte olmadığı, gerçek ve doğru davranışlar
sergiledikleridir. İkincisi; otantik liderlerin liderlik davranışlarında
saygınlık, statü ve diğer bireysel ödüllerin çok önemli ve motive edici
olmadığıdır. Otantik liderler gerçeğe ve doğruya olan inançlarıyla motive
olan, değer odaklı, amaç veya görevlere sahip liderlerdir. Üçüncüsü;
otantik liderlerin orijinal oldukları, kopya olmadıkları ve bireysel görüş
açılarına göre liderlik yaptıklarıdır. Dördüncüsü ise; otantik liderler, kendi
değer yargılarına ve inançlarına göre oluşturdukları davranışları
sergileyerek liderlik yaparlar. Söyledikleri ile inançları arasında tutarlık
gösteren liderlerdir.
Okullar bir toplumun varlığını devam ettirebilmesinde ve
geliştirebilmesinde ihtiyaç duyulan örgütlerdir. Bütün kurumlar nasıl ki var
olan sorunlara çözüm yolları arıyorsa okullarda da durum aynıdır.
Globalleşen dünya ile birlikte teknolojik gelişmeler, kültür çeşitliliğinin
artması okul iklimini; başta okul müdürlerini, öğretmenlerini ve okulun
diğer çalışanlarını yeni bir takım sorumluluklar anlamında etkilemektedir
(Taymaz, 2009).
İzleyenlerinin gereksinimlerini karşılayabilmede, mutlu olmalarını
sağlamada, okulun verimini arttırabilmede okul liderinin rolü önemlidir.
Son dönemlerde yapılan araştırmalar göstermektedir ki okulda
öğretmenlerin performansının yükseltmesinde; okul müdürünün
sergilediği davranışlar ile öğretmenlerin ve diğer izleyenlerin iş doyumu,
ahlaki yaklaşımları, okuldaki olumlu psikoloji, kurumsal sağlık ve
kurumsal bağlılığın etkisi vardır (Buluç, 2009).
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Okul müdürü; okulun en etkili ve en önemli kişisidir. Okul müdürleri
izleyenlerine verdikleri mesajlarda onların algı düzeylerini de hesaba
katarak davranışlar geliştirebilmelidirler. Okul müdürleri güvenin
karşılıklı olduğu bir örgüt ortamı oluşturabildiklerinde izleyenler ile lider
arasındaki uyumlu davranışlar kendini gösterir. Öğretmenlerinin herhangi
bir probleminde, sunacakları çözümlerde güven olgusunu ön planda
tutmayı bilmelidirler. Öğretmenini iyi anlayabilen ona güven duygusunu
iyi yansıtabilmiş müdürler sorunların çözümünde de daha doğru ve olumlu
sonuçlar elde ederler (Keser, 2013).
Okul müdürleri, öğretmenlerin daha etkili ve verimli olabilmeleri için
onların sesine kulak veren ve öğretmenlerinin okulla özdeşleşmelerini
sağlayabilen müdürler olabilmelidirler. Okul müdürleri, açık kapı
politikasını benimsediklerinde okul iklimine pozitif anlamda daha da katkı
sunabilirler. Bu nedenle okul müdürleri öğretmenlerin düşüncelerine karşı
olumsuz geri beslemede bulunmamalıdırlar (Ünal, 2015).
Öğretmenler ve diğer çalışanlar okul müdürlerine güven duymak
isterler ki bu istekleri otantik okul müdürlerine karşı güvenin
geliştirilebilmesi anlamında daha fazladır. Bunu ilişkilerinde rahatlıkla ve
açıkça belli ederek yaparlar. Okul müdürleri öğretmenlerinin ve diğer
çalışanlarının kurslar, seminerler ve toplantılar vb. etkinliklerle
gelişimlerini, öğrenmelerini arzu eden müdürlerdir. Onların gelişimlerine
ve kurumdaki psikolojiye olumlu katkıda bulunurlar. Okul müdürleri
problemlerin üstesinden gelebilmek adına öğretmenleriyle iletişimleri iyi
ve gelişkin olan liderler olabilmelidirler. Okullardaki ortamın huzuru ve
izleyenlerinin mutluluğu birbirini tamamlayan durumlardır. Öğretmenler
ve diğer çalışanlar okul müdürlerine güven duymak isterler ki bu istekleri
otantik okul müdürlerine karşı güvenin geliştirilebilmesi anlamında daha
fazladır. Bunu ilişkilerinde rahatlıkla ve açıkça belli ederek yaparlar
(Keser, 2013).
Okul müdürlerinin otantik liderlik davranışları öğretmenlerin hem
sesini hem de örgütsel özdeşleşmelerini arttırmaktadır. Bu anlamda;
öğretmenler, eğitim ve öğretim hizmetleri hakkındaki farklı düşüncelerini,
geleceğe ilişkin okulla ilgili fikirlerini rahatça okul yönetimi ile
paylaşabilmelidirler. Otantik okul müdürleri öğretmenlerle olan iletişimi
güçlü olan daha onların kararlara katılımlarını arttıran, rehberlik eden,
öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına önem veren, karşılıklı ilişkiler
geliştirebilen müdürlerdir. Otantik okul müdürleri, öğretmenlerinin olumlu
ruh haline sahip olmalarını, enerjilerini, donanımlarını, birikimlerini ve
üretkenliklerini okulun ilerlemesi için kullanmaları sağlayabilen liderlerdir
(Ünal, 2015). Otantik liderlik ile ilgili yapılan çalışmalarda liderlik,
otantiklik kavramları, otantik liderlik ile ilgili kavramlar, otantik liderliğin
gelişimi ve otantik liderlik özellikleri ve bileşenleri incelenmiştir.
Çalışmaların önemli bir bölümü teorik olarak yapılmıştır ve bu da
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çalışmaların önemini arttırmıştır. İzleyenlerin liderlerinin otantik liderlik
davranışlarına pozitif bakış açısıyla bakmaları otantik liderliğin o denli var
olması anlamına gelmektedir. Otantik liderlik ile ilgili çalışmalar
Türkiye’de eğitim alanında çok fazla olmamakla birlikte artan bir ilgi
bulmakta ve üzerinde çalışılan bir liderlik yaklaşımı olarak karşımıza
çıkmaktadır.
1.1.Problem
Araştırmanın problemini, “öğretmen algılarına göre, Gaziantep İli,
Şehitkamil İlçesi’nde bulunan ilkokullarda görev yapan okul müdürlerinin
otantik liderlik davranışları nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır.
1.2.Alt Problemler
Araştırmanın problem doğrultusunda bazı sorulara cevap aranmıştır: Bu
doğrultuda, Öğretmen algılarına göre; 1. İlkokul müdürlerinin otantik
liderlik genel ve otantik liderlik alt boyutları davranışlarının düzeyi nedir?
2. İlkokul müdürlerinin otantik liderlik genel ve otantik liderlik alt
boyutları davranışlarının düzeyi öğretmenlerin demografik değişkenlerine
(cinsiyet, yaş, medeni hal ve mesleki kıdeme) göre farklılık göstermekte
midir?
1.3.Amaç
Araştırmanın amacı; ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına
göre ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını tespit etmektir.
Ayrıca bu çalışma ile ilkokul müdürlerinin sergiledikleri otantik liderlik
davranışlarının belirli demografik değişkenlerle ilişkisi, bu değişkenler
açısından farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla araştırma için
geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışılan gruba ait özellikleri tespit
etmek maksadıyla verileri toplamada kullanılan model tarama modelidir
(Büyüköztürk, Akgün, Çakmak, Demirel ve Karadeniz, 2008).
2.2. Evren-Örneklem
Araştırma, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi’ne bağlı ilkokullarda görev
yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Bu öğretmenler sınıf öğretmenleri
olup, ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının ortaya
çıkarılmasına yönelik çalışmaya ve değerlendirmeye alınmışlardır. Bu
araştırmanın evreni, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Gaziantep İli,
Şehitkamil İlçesi merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan
öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada; öğretmenlerin müdürlerinin
otantik liderlik davranışlarını belirlemek amacıyla tesadüfi küme
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde evren
öncelikle küme adı verilen gruplara ayrılır ve her küme bir örnekleme

80

birimi olarak kabul edilir. Daha sonra tesadüfi olarak seçilen kümelerin bir
araya getirilmesiyle örneklem oluşturulmuş olur (Çömlekçi, 2001). İlçe
merkezinde görev yapan toplam ilkokul öğretmeni sayısı 2210’dur.
Araştırmanın örneklemini ise, evreni temsil edecek nitelikte (Büyüköztürk
ve diğ., 2008). tesadüfi küme olarak seçilen öğretmenler 327 öğretmen
oluşturmaktadır. Gaziantep İli, Şehitkamil ilçe merkezinde 13 devlet
ilkokulunda görev yapan öğretmenlerden gelen ve değerlendirmeye alınan
350 anket formunun %95 güven aralığı için yeterli olduğu ve bu verilerle
%95 güven aralığında araştırmaya ilişkin çıkarımlar yapılabileceği
söylenebilir.
2.3. Veri Toplama Aracı
2.3.1. Otantik Liderlik Ölçeği
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Walumbwa ve diğ. (2008)
tarafından geliştirilmiş on altı maddeli ve dört boyuttan oluşan otantik
liderlik ölçeği kullanılmıştır. Tabak ve diğ.’den (2010) ölçeğin
kullanılmasına ilişkin yazılı izin alınarak bu çalışmada; okul müdürlerinin
otantik liderlik davranışlarını belirlemeye yönelik Otantik Liderlik Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek maddeleri içerisinde ters kodlanmış madde
bulunmamaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğin daha önceki
çalışmalarda geçerliği ve güvenirliği test edilmiştir. Tabak ve diğ. (2010)
ölçeğin bütününün güvenilirliğini α= 0,930 olarak tespit etmiş ve dört
faktörlü bir yapıda olduğunu doğrulamışlardır. Alt boyutlarının
güvenirlikleri; “ilişkilerde şeffaflık ”boyutu için Cronbach Alpha katsayısı
α= 0,860; “içselleştirilmiş ahlak anlayışı” boyutu için Cronbach Alpha
katsayısı α= 0,830; “bilgiyi dengeli değerlendirme” boyutu için Cronbach
Alpha katsayısı α= 0,850; ve “öz farkındalık” boyutu için Cronbach Alpha
katsayısı α= 0,900 olarak bulunmuştur (Tabak ve diğ., 2010).
2.3.1.1. Ölçme Aracının Güvenirliği ve Geçerliği
Araştırmada kullanılan anket; tek sayfadan oluşmuş olup, ankette
açıklamalar, demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular ve Otantik
Liderlik Ölçeği yer almaktadır. Ölçek, öğretmenlerin demografik
özelliklerini belirlemeye yönelik (8 adet) ve okul müdürlerinin otantik
liderlik davranışlarını belirlemeye yönelik sorular (16 adet) olmak üzere
toplam 2 bölüm ve 24 sorudan oluşmaktadır. Pilot çalışmada; Gaziantep
İli, Şehitkamil İlçesi’ndeki 5 devlet ilkokulunda görev yapan 145 ilkokul
öğretmenine gönüllülük esasına göre anket uygulanmıştır. Anket
verilerinin faktör analizi sonucu; Bartlett normal dağılım test sonucu
anlamlı (p<0,001) çıkmış olup güvenirlik katsayısı α= 0,91 bulunmuştur.
Ölçeğin güvenirliğinin yüksek derecede olduğu görülmüş ve ölçek
maddelerinin tek faktörde oluştuğu sonucu elde edilmiştir. Bunun üzerine
2. pilot çalışmanın yapılması gerektiği düşünülmüştür. Ölçek maddelerinin
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ifade şekilleri üzerinde bazı değişiklikler yapılarak (örneğin her maddenin
başına“okul müdürüm” ifadesinin eklenmesi vb.) ve örneklem sayısı 4
devlet ilkokulundaki 75 ilkokul öğretmeninden oluşturularak 2015 mart
ayında ikinci kez anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan faktör analizi
sonucu; Bartlett normal dağılım test sonucu anlamlı (p<0,001) çıkmış olup,
ölçeğin güvenirliği α= 0,91 olarak yüksek derecede ve bu kez ölçek
maddelerinin iki faktörlü çözümü elde edilmiştir. Bunun üzerine okul
sayısına 4 okul daha eklenerek, örneklem sayısı 150 ilkokul öğretmenine
tamamlanmıştır. Faktör analizi sonucu; Bartlett normal dağılım test sonucu
anlamlı (p<0,001) çıkmış olup, ölçeğin güvenirliği α= 0,92 olarak yüksek
derecede bulunmuştur.
2.4. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler SPSS programına
yüklendikten sonra öncelikli olarak hatalı girişler belirlenmiştir. Okullarda
otantik liderlik ölçeğini oluşturan maddelerde ters puanlamayı gerektiren
madde bulunmadığından sırasıyla veriler için boşluk doldurma ve uç değer
temizliği yapılmıştır. İstatistiksel testlerin yorumlanmasını kolaylaştırmak
için testlere ilişkin tablolarda ortalama ve standart sapma değerleri
verilmiştir. Öğretmen algılarına göre, ilkokul müdürlerinin otantik liderlik
davranışlarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını
tespit etmek için, t testi, tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA ve
farklılığa neden olan grubun belirlenmesinde Scheffe testi kullanılmıştır.
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Otantik liderlik ölçeğinin faktör analizi sonucunda, Kaiser-MeyerOlkin (KMO)= 0,92 ve örneklem uygunluk değeri KMO>0,5 bulunmuştur.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilen Bartlett normal dağılım test sonucu anlamlı (p<0,001)
çıkmış olup güvenirlik katsayısı α= 0,93 olarak tespit edilmiştir.
Değişkenlere ilişkin verilerin faktör analizine sokulması ve varimaks
döndürülmesi sonucunda iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Oluşan
faktörler, toplam varyansın % 58,6’ sını açıklamaktadır. Ölçeğin
bütününün güvenilirlik katsayısı α= 0,93 bulunmuş ve bu değerin
0,80<α<1,00 aralığında olduğu görülmüştür. Bu değer, otantik liderlik
ölçeğinin bu araştırmada yüksek derecede güvenilir olduğunu
göstermektedir. Faktör analizi sonucunda, bir madde ölçek kapsamından
çıkarılmış (binişiklikten dolayı), dört boyuttan oluşan otantik liderlik
ölçeğine
ait
maddeler
“ilişkilerde
şeffaflık/bilgiyi
dengeli
değerlendirme/öz farkındalık” ve “içselleştirilmiş ahlak anlayışı” olmak
üzere iki faktör altında toplanmıştır. “İlişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli
değerlendirme ve öz farkındalık” alt ölçeğinin hesaplanan güvenirlik
katsayısı α= 0,92; “içselleştirilmiş ahlak anlayışı” alt ölçeğinin ise α= 0,76
olarak bulunmuştur. Bu veriler ışığında ölçeğin hem alt boyutlarının hem
de tüm ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Analiz
sonuçlarına göre ölçeğin okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını
ölçmede kullanılabileceği söylenebilir.
3.Bulgular
Bulgular %95 güven aralığı ve %5 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir.
3.1.İlkokul Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerine ait demografik bilgiler
frekans ve yüzdelik olarak Tablo I’de gösterilmiştir.
Tablo I. Katılımcıların Demografik Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Medeni Hal
Mesleki Kıdem
Toplam

Kategoriler
Kadın

N
186

%
53,1

Erkek
30 yaş ve altı
31 - 40 yaş
41 yaş ve üstü
Evli
Bekar
10 yıl ve altı
11 yıl ve üstü

164
118
158
74
261
89
197
153
350

46,9
33,7
45,1
21,1
74,4
25,6
56,3
43,7
100
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Tablo I’e göre araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin % 53,1’i
kadın, % 46,9’u erkektir. Öğretmenlerin yaş dağılımlarına bakıldığında; 30
ve yaş altı öğretmenler % 33,7; 31-40 yaş arası % 45,1 ve 41 yaş üstü
öğretmenlerin % 21,1 olduğu görülmektedir. Medeni duruma göre
katılımcıların dağılımlarına bakıldığında; % 74,4’ü evli ve % 25,6’sı ise
bekar öğretmenlerdir. Mesleki kıdem olarak dağılımlarına bakıldığında; 10
yıl ve altı öğretmenlerin % 56,3 ile en yoğun olduğu, 11 yıl ve üstü
öğretmenlerin % 43,7 olduğu görülmektedir.
3.2. İlkokul Müdürlerinin Otantik Liderlik Düzeylerine Yönelik
Bulgular
Araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin, okul müdürlerinin otantik
liderlik davranışlarına verdikleri cevapların aritmetik ortalama ve standart
sapmaları, öğretmenlerin likert ölçeğindeki cevaplardan hangilerini daha
çok kullandıklarına göre belirlenmiştir.
Tablo II’de öğretmenlerin okul müdürlerinde algıladıkları otantik liderlik

davranışlarına ait ortalama, standart sapma ve standart hatalar
görülmektedir.
Tablo II. Otantik Liderlik Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Ortalama,
Standart Sapma, Standart Hataları
S.S.
Std. Hata
X
İlişkilerde Şeffaflık,
Bilgiyi Dengeli Değerlendirme ve
Öz Farkındalık
İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı
Otantik Liderlik Genel

3,55

0,841

0,044

3,33

0,789

0,042

3,47

0,763

0,040

Tablo II’de araştırmanın birinci alt problemi olan ‟İlkokul müdürlerinin
otantik liderlik genel ve otantik liderlik alt boyutları davranışlarının düzeyi
nedir?” sorusunun yanıtı görülmektedir. İlkokul müdürlerinin otantik
liderlik davranışları genel puan ortalaması 3,47 (sık sık)’dir. Bu durumda
araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin algılarına göre ilkokul
müdürlerinin genel olarak otantik liderlik davranışları gösterdikleri
söylenebilir. Otantik liderliğin alt boyut puanlarına göre en yüksek puan
3,55 ile ‟ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli değerlendirme ve öz
farkındalık” boyutuna ait olup “sık sık” aralığına denk gelmektedir. En
düşük puan ise 3,33 ile ‟içselleştirilmiş ahlak anlayışı” boyutuna ait olup
“ara sıra” aralığında bulunmaktadır.
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Tablo IV. Otantik Liderlik Ölçeği Puanlarının Yaş Gruplarına Göre Frekans,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablosu
Gruplar
N
S.S
X
1.30 yaş ve altı

118

3,41

0,756

2.31-40 yaş

158

3,50

0,770

3.41 yaş ve üstü

74

3,48

0,765

Toplam

350

3,47

0,763

3.3. Otantik Liderlik Puanlarının Demografik Değişkenler Açısından
İncelenmesine Yönelik Bulgular
Tablo III’te otantik liderlik alt ölçekleri puanlarının cinsiyet
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t testi sonuçları
görülmektedir.
Tablo III. Otantik Liderlik Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin t-testi Sonuçları
Cinsiyet
N
S.S.
Sd
t
p
X
İlişkilerde
164 3,60
0,860
Erkek
Şeffaflık,
0,33
348
0,964
Bilgiyi Dengeli
6
186
3,51
0,823
Değerlendirme,
Öz Farkındalık Kadın
164 3,37
0,825
Erkek
0,41
İçselleştirilmiş
348
0,823
1
Ahlak Anlayışı Kadın
186 3,29
0,756
164

3,51

0,797

186
Kadın
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

3,43

0,731

Otantik
Liderlik Genel

Erkek

348

0,923

0,32
6

Araştırmaya katılan öğretmenlerin müdürlerinde gözlemledikleri
otantik liderlik davranışları; ‟ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli
değerlendirme, öz farkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve otantik
liderlik” genel puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip
göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir
fark tespit edilememiştir (p>0,05). Buna göre; kadın ve erkek
öğretmenlerin ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını
algılamalarında farklılık olmadığı söylenebilir.
Tablo IV’te otantik liderlik ölçeği puanlarının yaş değişkeni gruplarına
göre öğretmenlerin müdürlerin otantik davranışları algılamalarının
sonuçlarının frekans ve standart sapma değerleri gösterilmektedir.
Tablo IV’te otantik liderlik ölçeği puanlarının yaş değişkeni gruplarına
göre öğretmenlerin müdürlerin otantik davranışları algılamalarının

85

sonuçlarına bakıldığında; en yüksek ortalamanın 3,50 ile 31 ve 40 yaş arası
olan 158 öğretmene, en düşük ortalamanın ise 3,41 ile 30 yaş ve altında
olan 118 öğretmene ait olduğu görülmektedir. 41 yaş ve üstü öğretmenlerin
ise, müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını 3,48 seviyesinde
algıladıkları tespit edilmiştir. Tablo 5’te otantik liderlik ölçeği puanlarının
yaş değişkeni gruplarına göre öğretmenlerin müdürlerin
otantik
davranışları algılamalarının
tek yönlü varyans analizi sonuçları
gösterilmektedir.
Tablo V. Otantik Liderlik Ölçeği Puanlarının Yaş Gruplarına Göre Tek Yönlü
Varyans Analizi (one way ANOVA) Sonuçları
Kareler
Varyansın
Kareler
Anlamlı
Toplam Sd
F
p
Kaynağı
Ortalaması
Fark
ı
0,64
0,518
2
0,259
0,443
_
3
Gruplar arası
202,
347
0,585
Gruplar içi
203,
349
Toplam
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Tablo IV ve Tablo V’te görüldüğü üzere otantik liderlik davranışları
genel puanlarının yaş gruplarına göre tek yönlü varyans ve Post-Hoc
Scheffe analizinde grup 3-grup 1 ve grup 3-grup 2 ile aralarında anlamlı
bir fark görülmemektedir. (F(2-347)=0,443 P>0,05). Genç öğretmenlerle
tecrübeli öğretmenler arasında, müdürlerin otantik davranışlarını
algılamalarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Tablo 6’da otantik
liderlik alt ölçekleri puanlarının medeni hal değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları gösterilmektedir.
Tablo VI. Otantik Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarının Medeni Hale Göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin t-Testi Sonuçları
Medeni
Durum
İlişkilerde Şeffaflık,
Bilgiyi Dengeli
Değerlendirme,
Öz Farkındalık
İçselleştirilmiş
Ahlak Anlayışı

Otantik Liderlik
Genel

Evli

N

X

S.S

261

3,61

0,856

Bekar

89

3,38

0,775

Evli

261

3,37

0,817

Bekar

89

3,19

0,687

Evli

261

3,52

0,778

Bekar

89

3,31

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

86

0,698

Sd

t

p

348

2,20

0,02
8
*

348

1,95

0,05
0
*

348

2,27

0,02
3
*

Araştırmaya katılan öğretmenlerin müdürlerinde gözlemledikleri
otantik liderlik davranışları; ‟ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli
değerlendirme, öz farkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve otantik
liderlik genel” puan ortalamalarının medeni hal değişkenine göre anlamlı
bir fark gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan t-testi
sonucunda anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Otantik liderlik genel
puanı ortalamalarına bakıldığında evli öğretmenlerin 3,52; bekar
öğretmenlerin ise 3,31 seviyesinde olduğu görülmektedir. Buna göre evli
öğretmenlerin, okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını algı
düzeyinin bekar öğretmenlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Tablo
VII’de otantik liderlik alt ölçekleri puanlarının mesleki kıdem değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları gösterilmektedir.
Tablo VII. Otantik Liderlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının Mesleki Kıdeme Göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin t-Testi Sonuçları
Mesleki
N
S.S
Sd
t
p
X
Kıdem
İlişkilerde
10 yıl ve altı
197 3,46 0,847
Şeffaflık,
348 -2,24 0,026*
Bilgiyi Dengeli
153 3,66 0,821
Değerlendirme, 11 yıl ve üstü
Öz Farkındalık
197 3,27 0,778
İçselleştirilmiş 10 yıl ve altı
348 1,53 0,126
Ahlak Anlayışı 11 yıl ve üstü
153 3,40 0,800
4
10
yıl
ve
altı
197
3,39
0,773
Otantik
348 -2,39 0,033*
Liderlik Genel 11 yıl ve üstü
153 3,57 0,741
*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001

Araştırmaya katılan öğretmenlerin müdürlerinde gözlemledikleri
otantik liderlik davranışları; ‟ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli
değerlendirme, öz farkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve otantik
liderlik” genel puan ortalamalarının mesleki kıdem değişkenine göre
anlamlı bir fark gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan ttesti sonucunda; ‟ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli değerlendirme, öz
farkındalık ve otantik liderlik genel” puan ortalamalarında anlamlı bir fark
tespit edilmiştir (p<0,05). Ancak ‟içselleştirilmiş ahlak anlayışı” grup
ortalamalarında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu bulgulara
göre; tecrübenin algıda farklılığa neden unsurlardan biri olabileceği ve
bunun yanı sıra mesleki kıdemi 11 yıl ve üstü olan öğretmenlerin
tecrübeleriyle daha rahat hareket edebildikleri, düşüncelerini okul müdürü
ile çekinmeden paylaştıkları ve samimi bir şekilde iletişim kurabildikleri
söylenebilir.
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Araştırmanın ikinci alt problemi olan; ‟İlkokul müdürlerinin otantik
liderlik genel ve otantik liderlik alt boyutları davranışlarının düzeyi
öğretmenlerin demografik değişkenlerine (cinsiyet, yaş, medeni hal ve
mesleki kıdeme) göre farklılık göstermekte midir?” sorusunun cevabı;
araştırmaya katılan öğretmenlerin, ilkokul müdürlerinin otantik liderlik
davranışları algısı; mesleki kıdem değişkeninin ‟içselleştirilmiş ahlak
anlayışı” grup ortalamalarına, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre farklılık
göstermemektedir. Ancak, mesleki kıdem değişkeninin ‟otantik liderlik
genel, ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli değerlendirme, öz farkındalık”
grup ortalamalarına ve medeni durum değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
4.Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre, ilkokul müdürlerinin otantik liderlik
algıları ortalaması 3,47 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç öğretmenlerin
otantik liderlik algılarının ortalamanın üzerinde ve ‟sık sık” seviyesinde
olduğunu göstermektedir. Bu durumda araştırmaya katılan ilkokul
öğretmenlerinin algılarına göre, ilkokul müdürlerinin genel olarak otantik
liderlik davranışları gösterdikleri söylenebilir. Otantik liderlik alt
boyutlarının ortalamalarına bakıldığında, ‟ilişkilerde şeffaflık, bilginin
dengeli değerlendirilmesi, öz farkındalık” boyutunda ortalamanın 3,55;
‟içselleştirilmiş ahlak anlayışı” boyutunda ise ortalamanın 3,33 düzeyinde
olduğu görülmektedir. Otantik liderliğin alt boyut puanlarına göre en
yüksek puan 3,55 ile ‟ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi tarafsız değerlendirme,
öz farkındalık” boyutuna ait olup “sık sık” aralığına denk gelmektedir. En
düşük puan ise 3,33 ile ‟içselleştirilmiş ahlak anlayışı” boyutuna ait olup
“ara sıra” aralığında bulunmaktadır.
Yaşbay (2011) tarafından yapılan çalışmada; otantik liderlik alt
boyutlarının ortalamalarına bakıldığında; ‟öz farkındalık” 3,70;
‟önyargısız değerlendirme” 4,04; ‟ilişkisel şeffaflık” 3,82 ve ‟etik” 3,76
olarak bulunmuştur. Keser’in (2013) yaptığı çalışmada; ‟öz farkındalık”
4,12; ‟önyargısız değerlendirme” 4,36; ‟ilişkisel şeffaflık” 4,24; ‟etik”
4,01 ve otantik liderlik alt boyutunun genel puanı 4,17 ile yüksek düzeyde
olduğu görülmektedir. Ünal’ın (2015) yaptığı çalışmada; ‟öz farkındalık”
3,25; ‟bilgiyi tarafsız değerlendirme” 3,37; ‟ilişkilerde şeffaflık” 3,54;
‟içselleştirilmiş ahlak anlayışı” 3,59 ve otantik liderlik alt boyutunun genel
puan ortalaması 3,45 ile ‟katılıyorum” düzeyinde bulunmuştur. Bu
araştırmaların sonucunda, okul müdürlerinin genel olarak otantik liderlik
davranışları gösterdikleri söylenebilir sonucuna ulaşmışlardır. Bu
sonuçların araştırmamızda ortaya çıkan 3,47 otantik liderlik genel puan
ortalamasıyla benzerlik gösterdiği belirtilebilir. Çeri-Booms’un (2009)
yaptığı çalışmada; yöneticilerin daha çok otantik liderliğe uygun
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davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Dasborough ve Ashkanasy (2005)
yaptıkları çalışmada; izleyenlerinde olumlu davranışlar meydana getiren
liderlerin, izleyenleri tarafından otantiklik özelliği olan liderler olarak
görüldükleri sonucuna ulaşmışlardır.
Ilies ve diğ. (2005) tarafından yapılan çalışmada; otantik liderliğin
çalışanlar üzerinde olumlu etkisinin olduğu, yöneticilerin otantiklik
özellikleri sergiledikleri görülmüştür. Stoten (2013) tarafından yapılan
çalışmada; kolej müdürlerinin otantik tarzda davranışlar sergiledikleri
tespit edilmiştir. Bu müdürlerin öncelikle açık, kurumsal hayatta pragmatik
bir yaklaşım benimseme eğiliminde oldukları görülmüştür. Walumbwa ve
diğ. (2010) yaptıkları çalışmada; otantik liderlik boyutlarının izleyenleri
üzerindeki etkilerini inceleyerek; bulguları yüksek çıkan liderlerin daha
fazla otantik özelliklere sahip olabildiklerini tespit etmişlerdir. Endrissat
ve diğ. (2007) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların “liderliği” nasıl
tanımladıkları incelenmiş ve elde edilen bulgularda; liderlerin otantikliği,
otantik liderlik anlayışları ana başlık olarak ortaya çıkmıştır. Eigel ve
Kuhnert (2005), “Liderlik Gelişim Düzeyleri (LGD)” üzerine bir taslak
oluşturarak liderlerin otantik liderlik düzeyine gelme süreçlerini LGD’leri
ile ilişkilendirmişlerdir. Yüksek LGD’ye sahip liderlerin otantik liderlik
özelliklerine sahip olduklarını belirtmişlerdir.
Sonuçlara bakıldığında; bu sonuçların araştırmamızda tespit edilen;
araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin algılarına göre ilkokul
müdürlerinin genel olarak otantik liderlik davranışları sergiledikleri
söylenebilir sonucuyla paralellik gösterdiği söylenebilir. Bu sonucun, okul
müdürlerinin olumlu tavır ve üslubundan, insan ilişkilerine önem veren,
açık ve pragmatik yönetici davranışlarından kaynaklandığı söylenebilir.
Ayrıca bu sonucun kültürle ve yasalarla ilişkisi değerlendirildiğinde; okul
müdürlerinin, mevzuatın gerektirdiği kurallara ve ilkelere göre, formal
davranışların aksine şeffaf ve yüz yüze ilişkilerden oluşan davranışları
sergiledikleri ifade edilebilir. Öğretmenler; müdürlerinin anlayışlı,
dengeli, tarafsız ve kendilerini tanıyan davranışlar sergilediklerini,
öğretmenlere uzak durmadıklarını, öğretmenlerin fikirlerine açık ve
sorunlarına ilgi gösteren kişiler olduklarını düşünmektedirler.
Öğretmenlerin bu algısında; ahlaki değerlere ve iletişimi geliştirici
etkinliklere önem verilmesinin, müdür ve öğretmenlerin moral düzeyinin
olumlu olmasının ayrıca okul yönetiminin öğretmenlerle ve diğer
çalışanlarla ilişkilerinde samimi, objektif, şeffaf, dürüst ve anlayışlı
olmasının sonucu ortaya çıkan pozitif okul ikliminin etkisi olduğu
söylenebilir.
Araştırma sonucunda; ilkokul öğretmenlerinin, müdürlerinde
gözlemledikleri otantik liderlik davranışlarına yönelik algısı; “ilişkilerde
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şeffaflık, bilgiyi dengeli değerlendirme, öz farkındalık, içselleştirilmiş
ahlak anlayışı ve otantik liderlik” genel puan ortalamalarında, cinsiyet ve
yaş değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermemiştir. Ünal (2015)
yaptığı araştırmada otantik liderliğin hiçbir boyutunda cinsiyet ve yaş
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu
sonuç araştırmamızda ortaya çıkan; ilkokul öğretmenlerinin, müdürlerinin
otantik liderlik davranışlarına yönelik algısı; cinsiyet ve yaş değişkenlerine
göre farklılık göstermemiştir sonucu ile örtüşmektedir. Caza ve diğ.
(2010) yaptıkları çalışmada; otantik liderliğin dört boyutu arasında yeterli
düzeyde geçerliliği yüksek ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit
etmişlerdir. Bu boyutların cinsiyete göre anlamlılık düzeyleri
incelendiğinde aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı ve anlamlılık
düzeylerinin her boyut için eşit çıktığı görülmüştür. Bu sonuç
araştırmamızın; araştırmaya katılan ilkokul öğretmenlerinin, ilkokul
müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının algılanmasında cinsiyet
değişkenine göre bir fark olmadığı sonucuyla örtüşmektedir.
Bu sonuçlara göre, ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını
algılamada kadın ve erkek öğretmenler arasında bir farklılık
bulunamamıştır. Yaş gruplarına göre ise, genç ve yaşlı öğretmenler
arasında da bir fark görülmemiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin okuldaki
statüleri aynı olduğundan cinsiyete ve yaşa göre öğretmenlerin görevleri
ve sorumlulukları arasında bir fark olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
İlkokul öğretmenlerinin, müdürlerinde gözlemledikleri otantik liderlik
davranışları algısına bakıldığında; medeni durum ve mesleki kıdem
değişkenlerine göre “ilişkilerde şeffaflık, bilgiyi dengeli değerlendirme, öz
farkındalık ve otantik liderlik genel” puan ortalamalarında anlamlı bir fark
tespit edilmiştir. Ancak mesleki kıdem değişkeninin grup ortalamalarında
“içselleştirilmiş ahlak anlayışı” boyutunda anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Ünal (2015), otantik liderliğin hiçbir boyutunda medeni durum ve
mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna
ulaşmıştır. Bu sonuç araştırmamızda ortaya çıkan; ilkokul öğretmenlerinin,
müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına yönelik algısı; mesleki kıdem
değişkeninin “içselleştirilmiş ahlak anlayışı” grup ortalamalarına göre
anlamlı bir fark bulunamamıştır sonucu ile paralellik göstermektedir.
Bu sonuçlara göre araştırmamızda; evli öğretmenlerin, okul
müdürlerinin otantik liderlik davranışlarını algı düzeylerinin bekar
öğretmenlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuca
ulaşılmasının nedenleri arasında evli öğretmenlerin daha sorumluluk
sahibi insanlar olmaları gösterilebilir. Evli öğretmenlerin sorumlulukları
gereği okul müdürleri ile daha iyi bir iletişim kurma ve iletişimi sürdürme
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yönünde davranışlar sergiledikleri söylenebilir. Weber’in üzerinde
durduğu Gerth ve Mills (1993)’in de açıkladığı sorumluluk ahlakı
ifadesinin, evli öğretmenlerin algısında görülebildiği ve bu bağlamda evli
öğretmenlerin işbölümü yapma, yardımlaşma davranışları düzeyinin bekar
öğretmenlere göre yüksek olduğu da söylenebilir. Ayrıca bu
araştırmamızda, tecrübenin algıda farklılığa neden unsurlardan biri
olabildiği ve bunun yanı sıra mesleki kıdemi fazla olan öğretmenlerin
tecrübeleriyle daha rahat hareket edebildikleri, fikirlerini okul müdürüyle
çekinmeden paylaştıkları ve samimi iletişim kurabildikleri söylenebilir. Bu
anlamda okulların eğitim kalitelerinin arttırılmasında tecrübeli
öğretmenlerin okulun iklimine, okulun bir arka bahçesi olarak sunacakları
katkının da göz ardı edilmemesi gerektiği ifade edilebilir. Ancak, Ünal’ın
(2015) bulduğu sonuç, araştırmamızın; medeni durum ve mesleki kıdem
değişkenlerine göre farklılık göstermiştir sonucu ile çelişmektedir.
Araştırma bulguları arasındaki farklılıkların nedeninin, Ünal’ın
araştırmasını ortaokulda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre yapmış
olmasından, diğer bir deyişle farklı bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca grupların demografik
özelliklerinin farklı oluşturulmasından ve örneklemlerin özelliklerinin
farklı olmasının da bulgulardaki farklılığa neden olabileceği düşünülebilir.
Bu bağlamda araştırma sonuçlarının farklı olması, farklı örneklemler
üzerinde farklı yöntem ve farklı değişkenlerle yeni araştırmaların
yapılması gerektiğini de göstermektedir.
4.1.Uygulayıcılara Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin ilkokul müdürlerini otantik
lider olarak gördükleri söylenebilir. Okullarda eğitim kalitesinin
yükseltilmesi ve bu anlamda okul müdürlerinin otantik davranışlarının
arttırılması amacıyla bazı önerilerde bulunulmuştur.
1. İlkokul müdürleri öğretmenlerle iletişimi geliştirebilir ve bu anlamda
otantik davranışların okul ortamına verdiği pozitif katkıya ilişkin
görüşlerini uygulamaya geçirebilirler. Özellikle ilkokullarda müdürlerin
sergileyecekleri otantik liderlik davranışları, öğretmenlerin eğitim
faaliyetlerini severek ve isteyerek sürdürmelerine önemli katkı
sağlayacaktır.
2. İlkokul müdürleri, otantik olabilmeleri yönünde davranışlar sergileyerek
öğretmenleri ile arasında yatay bir hiyerarşi geliştirebilmelidirler. Okul
denetimleri için otantik davranışı ve yatay hiyerarşiyi içeren yeni denetim
modelleri oluşturulabilir ve denetimler yeni otantik modellere göre
yapılabilir.
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3. Okullarında otantik liderlik davranışları sergileyen, iç disiplini yüksek
ilkokul müdürlerinin okullarda istikrarlı bir yapıyı sağlama açısından uzun
yıllar görev yapmaları sağlanabilir.
4.2. Araştırmacılara Öneriler
Okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarına yönelik bu araştırma
detaylarıyla ele alındığında okulların örgütsel hedeflerine ulaşmalarında,
eğitimin kalitesinin artmasında ve nitelikli insan gücünün oluşumunda hem
okul müdürleri hem de öğretmenler açısından oldukça önemli bir konu
olup, kaynak teşkil etmesi ümidiyle de araştırmacılara bazı öneriler
getirilmiştir.
1. Literatürde eğitimde otantik liderlikle ilgili çok sayıda çalışmaya
rastlanılmaması sebebiyle, bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması
beklenmektedir. Bu anlamda ileride farklı değişkenler eklenerek
çalışmanın genişletilmesi düşünülebilir.
2. Otantik liderliğin diğer liderlik türleriyle ilişkisini araştıran ve ayrıca
farklı örneklemler üzerinde farklı yöntem ve farklı değişkenlerle daha
kapsamlı nitel ve karma çalışmalar yapılabilir.
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ARGÜMANTASYON
Nejla Atabey*
Argümantasyon Nedir?
Argümantasyon, son yıllarda hem eğitim alanındaki akademik
çalışmalarda hem de günlük hayatta sıklıkla duyulan bir kavramdır.
Argümantasyonun bir süreç mi, ürün mü, bireysel mi, sosyal mi, sözel mi,
yazılı mı ya da zihinsel bir aktivite mi olduğu yönünde farklı tanımlamalar
karşımıza çıkmaktadır. Argümantasyona yönelik yapılan öncül çalışmalar
arasında sayılabilecek olan “The usage of argumentation
(Argümantasyonun kullanımı)” isimli eserde Toulmin (1958) tarafından
yapılan tanıma göre argümantasyon, fikirleri, uygun bilgi ve sebeplerle
birleştirme süreci, argüman ise iddia, veri, gerekçe, destekleyici, niteleyici
ve çürütücü öğelerinden oluşan bir yapıdır.
Van Eemeren ve Grootendorst (2004), yaptıkları tanımlamada
argümantasyonun farklı özelliklerini vurgulamışlardır. Argümantasyonu,
bir bakış açısının kabul edilebilirliği konusunda karşımızdakini, gerekçeler
sunarak ya da onun fikirlerini çürüterek ikna etmeyi amaçlayan sözel,
sosyal ve mantıklı bir etkinlik olarak tanımlamışlardır (Van Eemeren ve
Grootendorst, 2004). Bu tanıma göre argümantasyon sözel ve sosyal bir
aktivite olarak açıklanmaktadır. Ayrıca Toulmin’den (1958) farklı olarak
argümantasyonun hem tartışma süreci hem de tartışma ürünü olduğunu
ifade etmekte ve şu örnekleri vermektedirler. “Argümantasyonumu
tamamlamak üzereyim” ifadesinde argümantasyonun bir süreç olarak, “bu
argümantasyon doğru değil” ifadesinde bir ürün olarak kullanıldığını
belirtmişlerdir.
Rieke, Sillars ve Peterson (1997), argümantasyonu, kişilerin fikir
birliğine ulaşabileceği ya da ortak bir noktada hemfikir olamayacağı,
iddiaların ileri sürüldüğü, desteklendiği, eleştirildiği ve değiştirildiği
iletişimsel bir süreç olarak tanımlamışlardır. Bu tanımın da Van Eemeren
ve Grootendorst’e (2004) benzer şekilde argümantasyonun sosyal bir
aktivite olduğuna vurgu yaptığı ifade edilebilir. Ancak Rieke ve ark.
(1997), argümantasyonu ve argümanı farklı kavramlar olarak açıklayarak
Van Eemeren ve Grootendorst’den (2004) ayrılmaktadırlar. Rieke ve ark.
(1997) argümanı, bir iddiayı ve onun destekleyen ifadeleri içeren
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argümantasyon birimi olarak tanımlamışlardır ve argümanın bir ürün
olduğunu ifade etmişlerdir.
Kuhn ve Udell (2003), Rieke ve ark. (1997) ile benzer bir ayrım
yaparak,
argüman ve argümantasyonu iki farklı kavram olarak
kullanmışlardır. Argümantasyonu, iki veya daha fazla kişinin karşı
iddiaları tartıştığı diyalog süreci olarak tanımlarken, argümanı bireylerin
bir iddiayı desteklemek için oluşturdukları ürün olarak tanımlamışlardır.
Yani burada argümantasyonun bir süreç, argümanın ise bu süreç sonunda
üretilen ürün olduğuna işaret etmişlerdir.
Argümantasyona yönelik yapılan bir diğer tanımlama Goldman’a
(1994) aittir. Goldman (1994) argümantasyonu, bir konuşmacının ileri
sürdüğü tezi, bir dinleyiciye veya seyirci kitlesine nedenleri ve öncülleriyle
birlikte savunduğu, karmaşık bir konuşma eylemi olarak tanımlamıştır.
Dolayısıyla Goldman (1994) de argümantasyonu sözel bir aktivite olarak
açıklamaktadır. Bu tanımlamaya göre argümantasyonun sosyal mi ya da
bireysel bir aktivite mi olduğu net olarak anlaşılamamaktadır. Goldman
(1994) bireysel ya da sosyal yerine monolektial ve dialectial argüman
ifadelerini kullanmıştır. Monolectial argümanda, konuşma aktivitesi
sadece bir kişi tarafından gerçekleştirilir iken, dialectial argüman iki ya da
daha fazla konuşmacının çelişen fikirlerini birbirlerine karşı savunmalarını
içermektedir (Goldman, 1994).
Driver, Newton ve Osborne (2000), Goldman’a (1994) benzer şekilde
argüman kavramını retorik ve diyalojik açıdan ele almışlardır. Driver ve
ark.’a (2000) göre retorik argüman tek yönlü olup, karşıdaki kişilerin ikna
edilmesi amacını taşımaktadır. Diyalojik argüman ise, çok sesli argüman
olarak da isimlendirilmekte ve farklı bakış açılarının değerlendirilmesini
içermekte olup, kabul edilebilir iddialar üzerinde bir anlaşmaya varmak
amacını taşımaktadır.
McNeill, Kaths-Singer, Gonzalez-Howard ve Loper (2016)
argümantasyonu hem yapısal hem de diyalojik açıdan tanımlamışlardır.
Yapısal anlamda öğrencilerin argüman oluşturmak için argüman parçaları
olan iddia, kanıt ve muhakeme kullanmasına odaklanırken, diyalojik
anlamda birden fazla kişinin ikna ve eleştiriyle meşgul olduğu bir diyalog
süreci veya sosyal bir faaliyet olduğuna vurgu yapmaktadırlar.
Geçmişten bugüne değin argümantasyon ile ilgili yapılan ve farklı
noktalara vurgu yapan tanımlamaların yanı sıra daha geniş kapsamlı bir
tanımlama Duschl, Ellenbogan ve Erduran’a (1999) aittir. Duschl ve ark.
(1999), bilimsel dilin sadece terim ve kavramların, olguların ve yasaların,
ilkelerin ve hipotezlerin açıklanmasını içermediğini belirtmişlerdir.
Bilimsel dilin iddiaların savunulmasını ve değerlendirilmesini içerdiğine
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vurgu yaparak, bu dili argümantasyon olarak tanımlamışlardır (Duschl ve
ark., 1999). Tippet (2009) de, bilim adamlarının bir fikir birliğine varma
girişiminde bulunduklarında, iddialarının geçerliği konusunda başkalarını
ikna etmek için argümantasyon denilen bir sürece girdiklerini belirtmiş ve
argümantasyonu bilimin dili olarak tanımlamıştır. Literatürdeki farklı
tanımlamalar göz önünde bulundurularak, argümantasyonun sahip olunan
bir fikrin başkaları tarafından kabul edilebilirliğini arttırmak için verilerle
ve gerekçelerle savunulması ve karşı fikirlerin çürütülmesi süreci olduğu
ifade edilebilir. Argümanın ise bu süreç sonunda açığa çıkan ifadeleri
içeren bir ürün olduğu belirtilebilir.
Argümantasyonun Önemi
Bilim uzun zaman boyunca, gözlemlere dayalı iddiaların sunulduğu ve
yine gözlemler yoluyla herhangi bir tartışma süreci yaşanmadan
çıkarımlara ulaşılan ampirik bir olgu olarak değerlendirilmiştir (Newton,
Driver ve Osborne, 1999). Ancak zaman içerisinde bilimin, doğanın
doğrudan gözlemlenmesi ile ortaya çıkan kesin ve tartışmasız bilgi
olmadığı kabul edilmeye başlanmıştır (Garcia-Mila ve Andersen, 2007).
Bunun yerine öğrenmenin sosyal ve iletişimsel bir süreçle gerçekleştiğini
varsayan ve bu süreçte öğrencilerin diyaloglar, fikir ayrılıkları ve
görüşmeler yoluyla sosyal bir bağlamda bilimsel anlayışlarını
geliştirdiklerini ve fikirlerini paylaştıklarını kabul eden sosyal
yapılandırmacı bir bakış açısı değer kazanmaya başlamıştır (Yıldırır ve
Nakiboğlu, 2014). Bu bakış açısına göre, öğrencilere yeterli bir eğitim
sunmak için, bilimsel bilginin sosyal olarak yapılandırılması ve bu süreçte
söylemsel faaliyetlere daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır
(Driver ve ark., 2000). Duschl ve Osborne (2002) söylemsel faaliyetler gibi
dilin kullanımını gerektiren etkinliklerin bilimsel bilgiyi öğretme ve
öğrenmede merkezi bir unsur olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin
söylemlerini ifade etme fırsatı buldukları ortamlarda, bilginin sosyal olarak
yapılandırılması sürecinin destekleneceğini, farklı düşüncelerin açığa
çıkacağını ve bu düşüncelerin öğretmen ve öğrenciler tarafından eleştirel
bir şekilde değerlendirilebileceğini ifade etmişlerdir. Newton ve ark.
(1999), Duschl ve Osborne’u (2002) destekler şekilde sınıf içinde yaşanan
konuşmalarda, öğrencilerin gerekçeler sunarak görüşlerini savunacağını,
karşı iddiaların ve alternatif fikirlerin sunulacağını, böylece daha kalıcı
kavramsal anlayışların destekleneceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle,
diyalojik tartışmayı mümkün kılan ve destekleyen yapılara sınıflarda yer
verilmemesi durumunda, öğrencilerin öğrenmelerinin engelleneceği veya
kısıtlanacağı vurgulanmaktadır (Duschl ve Osborne, 2002).
Öğretme ve öğrenme sosyokültürel bir bakış açısıyla
değerlendirildiğinde, söylemler ve argümantasyon süreci, eğitimin
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merkezi unsurları haline gelmektedir (Sadler, 2006). Erduran, Osborne ve
Simon (2005), argümantasyonun fen eğitiminde merkezi bir unsur olarak
kabul edilmesinin iki önemli işlevi bulunduğunu belirtmiştir. Bunlardan
ilki, belirlenen kavramsal ve epistemolojik hedeflere ulaşmayı
destekleyecek uygulamalar sunması, diğeri öğrencilerin bilimsel düşünme
ve akıl yürütmelerini görünür kılarak değerlendirilmesini mümkün
kılmasıdır. Sandoval ve Millwood (2007) ise öğrencilerin
argümantasyonla meşgul olmalarının iki önemli gerekçesinden birini, fen
eğitiminin merkezinde yer alması gereken bir unsur olması, diğerini
bilimsel uygulamaların epistemolojik temellerinin anlaşılmasını
desteklemesi olarak belirtmişlerdir.
Argümantasyonun fen eğitimi sürecinde merkezi bir rol oynaması,
sunmuş olduğu katkılara bağlanabilir. Örneğin argümantasyon süreci ile
meşgul olan öğrencilerin konuyu derinlemesine ve farklı yönleri ile ele
alacağı ve konu hakkında düşünme fırsatı bulacağı, böylece içeriği
anlamalarının destekleneceği belirtilmiştir (von Aufschnaiter, Erduran,
Osborne ve Simon, 2008). Argümantasyonun, öğrencilerin kavramsal
anlayışlarını geliştirdiğini araştıran birçok çalışma literatürde mevcuttur.
Çetin (2014), argümantasyon temelli etkinliklerin öğrencilerin kimyasal
tepkime hızı ile ilgili kavramsal anlayışları kazanmalarını ve bilimsel
kavramları daha fazla ve tam doğru bir şekilde kullanmalarını
desteklediğini ortaya koymuştur. Hasnunidah, Susilo, Irawati ve Suwono
(2020) de argümantasyona dayalı etkinliklerin öğrencilerin biyoloji
kavramlarını anlamalarına büyük katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdir.
Argümantasyonun kavramsal anlamanın yanı sıra sunduğu diğer bir çıktı
informal muhakeme süreçleri ile ilgilidir. Venville ve Dawson (2010)
tarafından yapılan çalışma, argümantasyon uygulamalarının, öğrencilerin
genetik ile ilgili konuları daha iyi anlamalarına ek olarak, mantıklı informal
muhakeme süreçlerini kullanmalarını desteklediğini ortaya koymuştur.
Eşkin (2008) de argümantasyonun kullanıldığı fizik derslerinde lise
öğrencilerinin muhakeme seviyelerinin arttığını tespit etmiştir.
Argümantasyonun fen eğitimine sunduğu çıktılardan bir diğeri
öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşlerini olumlu yönde
etkilemesidir. McDonald (2010) tarafından yapılan çalışma bilimsel ve
sosyobilimsel konularda kullanılan argümantasyon etkinliklerinin, sınıf
öğretmeni adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerini geliştirdiğini
ortaya oymuştur. Ek olarak farklı çalışmalarda argümantasyonun eleştirel
düşünme becerilerini geliştirdiği (Clary ve Wandersee, 2015), karar verme
süreçlerini desteklediği (Kardaş, 2013), feni öğrenmede sahip olunan
değerlerin ve kültürel özelliklerin rolünü anlama fırsatı sunduğu (Duschl,
Schweingruber ve Shouse, 2007), bilimsel bir kültür kazanmaya yönelik
değerlere sahip olmayı desteklediği (Jim´enez-Aleixandre ve Erduran,
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2007), güçlü ve zayıf argümanları ayırt etme yeteneğini arttırdığı ve
tartışmalar boyunca sözlü saldırganlığı azalttığı (Sanders, Wiseman ve
Gass, 1994), öğrencilerin tartışma ve söylemsel yeteneklerini (Topçu ve
Kara, 2010), problem çözme becerilerini (Cho ve Jonassen, 2002)
geliştirdiği belirtilmektedir. Ayrıca Şekerci ve Canpolat (2014)
argümantasyon temelli etkinliklerin, fen öğretmen adaylarının iddialarını
destekleyecek deneyleri tasarlama, neden ve sonuç ilişkilerini kurma,
tartışma sürecinde şekilleri, grafikleri ve verileri kullanma, işbirliği
içerisinde çalışma gibi becerilerini geliştirdiğini ortaya koymuştur.
Jimene-Alexandre ve Erduran (2007), daha geniş bir tanımlama ile
argümantasyonun fen eğitiminin “herkes için fen” ve “bilim insanı adayları
için fen” olarak özetlenen iki amacına da hizmet ettiğini belirtmişlerdir. Bu
doğrultuda argümantasyonun fen eğitiminin amaçlarına ulaşmaya yönelik
katkılarını bir şekil ile özetlemişlerdir. Bu şekle göre argümantasyon;
-toplumsal muhakemeyi içererek, üst düzey bilişsel süreçleri destekler,
-bilimsel konular hakkında yazma ve konuşmayı içerdiği için fen
okuryazarlığını destekler,
-bireylerin kendi yaşantıları ve dünyadaki olaylar
düşünmelerini içerdiği için eleştirel düşünmeyi destekler,

hakkında

-epistemik kriterler geliştirmeyi içerdiği için bilimsel bir kültür
kazanmayı destekler.
Argümantasyonun fen eğitimine sunduğu çıktılar göz önüne
alındığında, karar verebilen, araştıran, sorgulayan, düşüncelerini
savunmak için kanıtlar toplayabilen ve bu kanıtları değerlendirebilen,
farklı bakış açılarına saygılı, bu bakış açılarının geçerliliğini sorgulayan
bireylerin yetiştirilmesi, dolayısıyla demokratik bir toplum olma,
noktasında argümantasyonun önemli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir.
Bilimsel ve Sosyobilimsel Argümantasyon
Argümantasyon, fen eğitiminde önde gelen bir öğretim yaklaşımı ve
eğitim hedefi olarak kabul edilmektedir (Erduran, Özdem ve Park, 2015).
Dolayısıyla, fen sınıflarında argümantasyonun uygulanmasına yönelik
birçok araştırma yapılmaktadır. Bu yönde yapılan araştırmaların
bazılarının argümantasyonun fen eğitimine sunduğu çıktıları tespit etmeye
odaklandığı, bazılarının nasıl daha etkili bir şekilde uygulanabileceğini
incelediği görülmektedir. Örneğin problem çözme becerileri (Cho ve
Jonadson, 2002), bilimsel süreç becerileri (Şekerci ve Canpolat, 2014) ve
içerik bilgisinin kazanılması (von Aufschnaiter ve ark., 2008) üzerindeki
etkileri araştırılarak, argümantasyon destekli uygulamaların fen eğitimine
sunduğu çıktılar tespit edilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan bireysel mi
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yoksa grup çalışmalarının mı nitelikli argümanları desteklediğini
(Sampson ve Clark, 2009), grup içi etkileşimlerin ve kişisel faktörlerin
argümantasyonu nasıl etkilediğini (Ryu ve Sandoval, 2015), hangi öğretim,
yöntem ve tekniklerin daha gelişmiş argümanlar sunmayı desteklediğini
(Atabey ve Topçu, 2013) ve argümanların yazılı ve sözlü olarak
sunulmasının argümantasyon niteliğini nasıl etkilediğini (Chen, Hand ve
Park, 2016) araştıran çalışmalar, daha nitelikli bir argümantasyon sürecinin
yaşanmasına ve kaliteli argümanlar üretilmesine odaklanmıştır.
Argümantayon üzerine yapılan araştırmaların bir bölümünün konu
alanına göre farklılaştığı da görülmektedir. Bu konu alanları bilimsel ve
sosyobilimsel konular olarak ikiye ayrılabilir. Bilimsel içeriklerde
gerçekleştirilen argümantasyon, iddia ve veri arasında bağlantı kurulması
ya da deneysel ve teorik kanıtlar ışığında iddiaların değerlendirilmesi
olarak tanımlanmaktadır (Jimenez-Alexandre ve Erduran, 2007). Driver ve
ark.
(2000),
bilimsel
argümantasyonu,
bilimsel
iddiaların
değerlendirilmesi, mevcut kanıtların karşılaştırılması ve alternatif
açıklamaların eleştirilmesi sonucu bilginin toplumsal olarak oluşturulduğu
bir süreç olarak tanımlamıştır. Diğer taraftan sosyobilimsel argümantasyon
kavramı, argümantasyonun sosyobilimsel bir konu ile ilgili olduğu
anlamına gelmektedir (Christenson, 2015). Dolayısıyla kesin bir cevabı
olmayan, toplum içerisinde tartışmalara neden olan ve farklı bakış açıları
ile değerlendirilebilen sosyobilimsel konular hakkında yürütülen
argümantasyon süreci sosyobilimsel argümantasyon kavramı ile
tanımlanabilir. Tiberghien (2008) bilimsel argümantasyonun fen
sınıflarındaki temel işlevinin, öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili bilgi ve
beceriler ile üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve öğrenmeyi
desteklemek olduğunu, sosyobilimsel argümantasyonun temel işlevinin
ise, öğrencilerin vatandaşlık bilincini geliştirmek olduğunu belirtmiştir.
Bilimsel Argümantasyon
Fen eğitiminin en temel amacının fen okuryazarı bireyler yetiştirmek
olduğu farklı çalışmalarda belirtilmektedir (DeBoer, 2000; Liu, Lin ve
Tsai, 2011 ). Fen okuryazarlığını desteklemenin bir yolu, öğrencilerin
özellikle fizik, yaşam ve yer bilimleriyle ilişkili konu içeriğini daha iyi
anlamalarını sağlamaktır (Sampson ve Clark, 2009). Bu nedenle etkin bir
fen öğretimi için öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri
etkinliklere katılmaları beklenmektedir (Aydoğdu ve Duban, 2017). Bu
etkinliklerden biri bilimsel argümantasyon olarak ifade edilmektedir.
Bilimsel argümantasyon, söylemler yoluyla iddiaları değerlendirerek,
eleştirerek, gözden geçirerek ve sorgulayarak herhangi bir olayın
anlaşılmasını sağlayan sosyal bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Berland
ve Reiser, 2011). Nitekim Yeni Nesil Fen Standartları (Nex Generation
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Science Standarts) kapsamında öğrencilerin meşgul olması gereken 8
bilimsel uygulamadan biri, argümantasyon olarak belirtilmektedir. Ulusal
Araştırma Konseyi (NRC) de argümantasyonun, K-12 fen sınıflarında yer
alması gereken uygulamalar arasında olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü
argümantasyon, sadece bilim insanlarının değil tüm bireylerin dahil olması
gereken bir süreç olarak kabul edilmektedir (McNeill ve Krajcik, 2007).
Bu doğrultuda vatandaşların günlük yaşamda dergi, gazete, televizyon ve
radyoda sunulan birçok bilimsel veriyi değerlendirebilmesi gerektiği,
nitelikli bir değerlendirmenin ise sadece fen içeriğini bilmekle
yapılamayacağı, verilerin nasıl değerlendirilebileceğinin de bilinmesi
gerektiği vurgulanmaktadır (McNeill ve Krajcik, 2007). Böylece bilimsel
bilginin doğruluğunu, güvenirliğini sorgulayan, araştıran ve bilgi
üretebilen bireylerin yetiştirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Bilimsel bilginin üretilmesi süreciyle meşgul olabilen bireylerin
yetiştirilebilmesi için de, sınıf ortamlarında söylemsel uygulamalar
desteklenerek, argümantasyon süreçlerinin yaşanmasına olanak
sunulmalıdır (Driver ve ark., 2000).
Öğrencilerin bilimsel argümanlar üretebilmelerini desteklemek için
literatürde farklı çerçeveler yer almaktadır. McNeill ve Krajcik (2008)
öğrencilerin bilimsel bir argüman sunabilmeleri için iddia, kanıt ve
muhakeme adı verilen öğelere değinmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.
İddiayı herhangi bir olaya dair yapılan çıkarım; kanıtı, iddiayı destekleyen
bilimsel veriler; muhakemeyi ise, verilerin iddiayı nasıl desteklediğini
açıklayan ve iddia-kanıt arasında bağlantı kuran ifadeler olarak
tanımlamışlardır (McNeill ve Krajcik, 2008). Fen sınıflarında yaptıkları
uygulamalarda öğrencilerin ürettikleri bilimsel argüman örneklerini
aşağıdaki şekilde sunmuşlardır (McNeill ve Pelletier, 2012). Bu
çalışmalarda sınıf içinde gerçekleştirilen etkinlikler sonunda kütlenin,
nesnelerin yere düşme hızını etkileyip etkilemediğine dair öğrencilerden
açıklamalar istemişlerdir. Diğer bir uygulamada ise fitoplanktonların
azalması durumunda köpekbalığı popülasyonunda nasıl bir değişim
gözlemleneceğini sormuşlar ve öğrencilerin iddialarını desteklemelerini
istemişlerdir. Öğrencilerin sundukları bilimsel argüman örnekleri aşağıda
verilmiştir.
Hayır kütle, bir nesnenin ne kadar hızlı yere düştüğünü etkilemez
(İddia) Araştırmada, blokların farklı kütleleri vardı, 20 g., 30 g.,
44 g., 123 g ve 142 g. Ancak beş bloğun ortalama yere düşme
süresi yaklaşık olarak aynıydı, 1,5 ile 1,8 saniye arasında. (Kanıt).
Bloklar farklı kütlelere sahip olmalarına rağmen yere düşmeleri
yaklaşık aynı sürede gerçekleşti. Bu nedenle kütlenin bir şeyin ne
kadar hızlı düşeceğini etkilemediğini biliyorum (Muhakeme)
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Köpekbalığı popülasyonu ölecek (İddia). Köpek balığı okyanus
balığı ve fener balığı gibi diğer balıkları yer. Okyanus balıkları ve
fener balığı, karides ve kopepod gibi diğer organizmaları yerler.
Karides ve kopepodlar fitoplanktonu yerler (Kanıt) Besin ağındaki
diğer tüm organizmalar, onları doğrudan yemeseler bile
fitoplanktona bağlıdırlar. Organizmalar, kendileriyle doğrudan
bağlantılı olmasalar bile, bir besin ağındaki diğer organizmalardan
etkilenir (Muhakeme).

Sosyobilimsel Argümantasyon
Fen okuryazarlığı için bilimsel bilgiye sahip olmaktan çok, bu bilginin
sosyal ve bilimsel içerikli konular hakkında karar verme süreçlerinde
kullanılması önem kazanmaya başlamıştır (Lederman, Antink ve Bartos,
2014). Bu nedenle gerçek yaşam deneyimlerine dayalı bir fen eğitimi
desteklenmekte ve böyle bir fen eğitiminin öğrencilerin, günlük yaşamda
karşılaştıkları problemlerle başa çıkabilen ve yaşam kalitesini arttırabilen
bireyler olarak yetişmesini destekleyeceği belirtilmektedir (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1991). Bu
noktada sosyobilimsel konuların öğrencilerin günlük yaşamları ve fen
içerikleri arasında bir köprü kurmak için önemli fırsatlar sunduğu ifade
edilmektedir (Dolan ve ark., 2009). Sosyobilimsel konuların kullanıldığı
sınıf ortamlarında içeriğin anlaşılmasının desteklendiği, vatandaşlık
eğitimine katkı sağlandığı, tartışmalara katılmanın cesaretlendirildiği,
bilinçli karar verme ve karmaşık problemlerle başa çıkma süreçlerinin
desteklendiği ve bilimin doğasının daha iyi anlaşılmasının sağlandığı
belirtilmektedir (Simonneaux, 2007).
Sosyobilimsel konularla karşılaşan bireylerin sunulan problemlere
çözüm önerileri getirmesi, yeni fikirler üretmesi ve bir karar vermesi
beklenmektedir (Öztürk, 2011). Bu süreç içerisinde konuyla ilgili farklı
fikirler ve iddialar açığa çıkabilir ve bireylerden iddialarını savunmaları
istenilebilir ki bu süreç argümantasyon olarak isimlendirilmektedir
(Atabey ve Arslan, 2020). Çünkü argümantasyon fikirlerin ya da ileri
sürülen iddiaların verilerle ve kanıtlarla savunulması olarak
tanımlanmaktadır (Jimenez-Alexandre ve Erduran, 2007). Sosyobilimsel
konuların tartışmalı bir yapıya sahip olması, tek bir cevap içermemesi ve
farklı bakış açıları ile değerlendirilebilmesi, öğrencilerin argümantasyon
sürecine dahil edilmeleri için uygun içerikler sunmaktadır (Sadler, 2004).
Bu nedenle sosyobilimsel konu içeriklerinin ve argümantasyonun birçok
çalışmada birlikte ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmalar iki kavramın
birbiri arasında karşılıklı bir fayda ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Örneğin bazı çalışmalar sosyobilimsel konu temelli sınıf ortamlarının
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argümantasyon niteliklerini (Dolan, ve ark., 2009; Evren-Yapıcıoğlu ve
Kaptan, 2018; Lin ve Mintzes, 2010) desteklediğini tespit etmiştir. Diğer
taraftan gelişmiş argümantasyon niteliklerinin, sosyobilimsel konuları
tartışmayı ve sahip olunan görüşleri daha nitelikli bir şekilde savunmayı
destekleyeceği (Lin ve Mintzes, 2010) ve öğrencilerin günlük yaşamda
karşılaştıkları olaylar hakkında fikirlerini ifade etmeleri, karar vermeleri ve
problem çözmeleri için önemli olduğu (Songsil, Pongsophon, Boonsoong
ve Clarke, 2019) belirtilmektedir.
Sosyobilimsel konularda gerçekleştirilen argümanlar, bilimsel
argümanlarda olduğu gibi kanıtların değerlendirilmesini kapsamaktadır
(Christenson, 2015). Ancak bilimsel argümanlardan belli noktalarda
farklılıklar arz etmektedir. Çünkü sosyobilimsel konularda gerçekleştirilen
argümantasyonda konunun sosyal, etik ve bilimsel açılardan ele alınması
ve hem içerik hem de bu boyutların göz önünde bulundurulması gerekir
(Christenson, 2015). Sosyobilimsel argümantasyonda kanıt olarak kabul
edilen içeriklerin, bilimsel bir argümanda kabul edilen içeriklerden daha
geniş kapsamlı olduğu, bir iddiayı desteklemek için bilimsel kanıtlardan
farklı olarak ekonomik bilgi veya etik bilgilerin kullanılabileceği
belirtilmektedir (K. L. McNeill, kişisel iletişim, Temmuz 24, 2014). Bu
nedenle Knight ve McNeill, (2015) öğrencilerin sosyobilimsel bir konuda
sundukları argümanları incelerken sadece argüman yapısını (iddia,
savunma, çürütme varlığını) göz önünde bulundurmamışlar, yapılan
savunmaların içeriğini de değerlendirmişlerdir. Bir barajın kurulması ile
ilgili öğrenci fikirlerini aldıkları çalışmada, sunulan argüman örneklerini
aşağıdaki şekilde değerlendirmişlerdir.
Belo Monte barajı kurulmamalıdır. Baraj gölü metan kirliliğine
neden olur. Baraj gölü oluştuğunda, bitki örtüsü ayrışır ve zehirli
bir gaz olan metan açığa çıkar. Metan gazı atmosfere yükselir ve
küresel ısınmaya neden olur. Bu baraj gölü 45360 kilogramdan
daha fazla metan açığa çıkartabilir (İddialar için sadece uygun
savunmalar sunulmuştur) (Knight ve McNeill, 2015, s. 633).
Enerji şirketleri, bu bölgenin büyük bir bölümünde zaten
ormanların yok edildiğini iddia etse de tarih, Amazon
ormanlarında ne zaman yol inşa edilse, insanların bu yolları gizlice
kullanarak daha fazla ağaç kestiğini göstermiştir (Uygun
savunmaların yanı sıra farklı kanıtların/alternatiflerin ve/
veya muhakemelerin eleştirildiği çürütücüler kullanılmıştır)
(Knight ve McNeill, 2015, s. 633).
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Argümantasyonun Sınıf Ortamlarında Desteklenmesi
Argümantasyon sürecinde öğrencilerin, bir iddiayı desteklemesi ve
başkaları tarafından ileri sürülen iddiaları değerlendirmesi, dolayısı ile
argümantasyon yeterliliklerinin gelişmesi beklenir (Jimenez-Aleixandre,
2007). Öğrencilerin argümantasyon becerilerinin gelişmesi ve nitelikli
argümantasyon süreçlerinin yaşanabilmesi için öğretmenlerin sınıf
ortamını bu doğrultuda düzenlemesi gerekir (Boğar, 2019). Literatürde
argümantasyonun sınıf ortamlarında uygulanabilmesi sürecine rehberlik
eden bazı çerçeveler, stratejiler, yöntem ya da teknikler önerildiği
görülmektedir. Bu stratejilerden biri McNeill ve Krajcik’e (2008) aittir.
McNeill ve Krajcik (2008), öğrencilerin bilimsel açıklamalar yazmalarını
desteklemek için öğretmenlerin kullanabileceği beş farklı strateji
belirlemişlerdir. Bu stratejiler şu şekilde ifade edilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.

Çerçeveyi net bir şekilde açıkla.
Açıklamaları modelle ve eleştir.
Açıklama üretilmesi için bir gerekçe sun.
Günlük açıklamalarla ilişkilendir.
Değerlendir ve öğrencilere geri dönüt ver.

McNeill ve Krajcik (2008), bilimsel açıklamaların üretilmesi sürecinde,
öğretmenlerin ilk olarak öğrencilere bilimsel bir açıklamanın (iddia, kanıt
ve muhakemenin) ne olduğunu net bir şekilde açıklaması gerektiğini
belirtmektedir. Ardından öğrencilerin açıklamaları modelleyebilmesi için
güçlü ve zayıf argüman örneklerinin sunulmasını önermişlerdir. Ayrıca
öğrencilere neden böyle bir sorgulama sürecine ihtiyaç duyacaklarının
anlatılması gerektiğini, aksi takdirde sadece bilimsel açıklamaların
öğelerini bilmenin (iddia, kanıt ve muhakeme) çok algoritmik ve resmi
kalabileceğini, öğrencilerin bilimsel açıklamaların anlamını ve değerini
kavrayamayabileceklerini belirtmişlerdir. Ardından, insanların bilimsel
ortamlarda olduğu gibi günlük yaşamda da düşüncelerini savunmak
zorunda kaldığı durumlara vurgu yapılarak, öğrencilerin bilimsel
açıklamaların
amacını
anlamalarına
yardımcı
olunabileceği
belirtilmektedir (McNeill ve Krajcik, 2008). Son olarak da öğretmenin,
öğrencilerin argümanlarını değerlendirmesi ve zayıf yönlerini açığa
çıkarması önerilmektedir.
Güzel, Erduran ve Ardaç (2009), bilimsel tartışma (argümantasyon)
tekniğini öncelikle kimya öğretmen adaylarına öğretmişler, ardından, bu
tekniğin öğretmen adaylarınca ne ölçüde ve nasıl kullanıldığını
araştırmışlardır. Verdikleri hizmet içi eğitimler kapsamında, öğretmen
adaylarının argümantasyon uygulamalarında aşağıdaki adımları
gerçekleştirmelerine vurgu yapmışlardır:
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İşin/aktivitenin/konunun tanımlanması
Grup tartışmalarından yararlanılması
İddiaların kanıtlara dayandırılmasının teşvik edilmesi
Böyle bir süreç için model olunması
Sonuçların ifade edilmesi için öğrencilere sunum yaptırılması
Argümantasyonun kurallarının açıklanması
Grup tartışmaları sırasında öğrencilere dönüt verilerek
yönlendirme yapılması (Güzel, Erduran ve Ardaç, 2009, s. 36).

Ardından Güzel ve ark. (2009), her bir maddenin sınıf ortamlarında
nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklayan ölçütler geliştirmişlerdir. Bu
strateji ve ölçütler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Argümantasyon uygulamalarına yönelik strateji ve ölçütler
Strateji İşin/aktivitenin/konunun tanımlanması
Ölçüt

Konunun argümantasyon sürecini kullanarak nasıl
işleneceğine ilişkin açıklamalar verilmesi

Strateji Grup tartışmalarından yararlanılması
Ölçüt

Grup çalışmasının başlatılması ve sürdürülebilmesi için
gerekli açıklama, uyarı ve desteğin verilmesi

Strateji İddiaların kanıtlara dayandırılmasının teşvik edilmesi
Ölçüt

Bireysel ve/veya grup kararlarında sebep ve kanıt(lar)ın
gerekli olduğunu vurgulama/sorgulama

Strateji Böyle bir süreç için model olunması
Ölçüt

Argümantasyon sürecine ilişkin temel öğelerin bizzat
kullanılarak vurgulanması, içselleştirilmesi

Strateji Sonuçların ifade edilmesi için öğrencilere sunum yaptırılması
Ölçüt

Bireysel ve/veya grup çalışmalarının/kararlarının sunulması
için gerekli ortamın oluşturulması ve kullandırılması.

Strateji Argümantasyonun kurallarının açıklanması
Ölçüt

Argümantasyon sürecinin temel öğelerine ilişkin açıklama,
dönüt ve yönlendirmelerin verilmesi

Strateji Grup tartışmaları sırasında öğrencilere dönüt verilerek
yönlendirme yapılması
Ölçüt

Grup tartışmalarını yakından izleyerek dönüt ve yönlendirme
ile gerekli desteğin sağlanması
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Literatürde argümantasyonun sınıf içindeki genel uygulamalarının yanı
sıra sosyobilimsel konularda ya da laboratuvar çalışmaları gibi özel
alanlarda nasıl uygulanabileceğine dair stratejiler de yer almaktadır.
Bunlardan biri SSIs-Online-Argumentation Pattern (SOAP) stratejisidir.
Bu strateji, sosyobilimsel konuları, interneti ve argümantasyonu entegre
ederek geliştirilmiş bir stratejidir (Tsai, 2018). SOAP stratejisinin
uygulama adımları Şekil 1’de gösterilmiştir:

Sosyobilimsel
konu öğretimi

Online veri
araştırması

Argümantasyon
etkinliği

• Öğretmen belirlenen sosyobilimsel konu için veri sunar.
• Öğretmen öğrencilere video izlettirir.
• Öğretmen farklı fikirler arasındaki çatışmaları açıklar.
• Öğretmen argümantasyon senaryosu sunar.
• Öğrenciler online etkinliklere katılır.
• Öğrenciler veri araştırması yapar.
• Öğrenciler kendi fikirlerini belirtir ve argümanlarını
sunar.
• Öğrenciler diğer argümanları cevaplar ve değerlendirir.
• Öğrenciler kendi argümanlarını gözden geçirir.

Şekil 1. SOAP stratejisinin uygulanması (Tsai, 2018, s. 21).
SOAP stratejisinin uygulanması sürecinde öncelikle sosyobilimsel
konunun sunulması, bu amaçla belirlenen sosyobilimsel konu ile ilgili bilgi
verilmesi, video izlettirilmesi ve konuyla ilgili mevcut farklı fikirlerin
ifade edilmesi tavsiye edilmektedir (Tsai, 2008). Ardından öğretmenin
öğrencileri tartışmaya yönlendirecek bir senaryo sunması, öğrencilerin de
online ortamlarda araştırmalar yapması ve veriler toplaması
beklenmektedir. Online temelli etkinliklerin, öğrencilerin olayları bilimsel
bir şekilde açıklama ve bilimsel kanıtları kullanma yeteneği kazanmalarını
destekleyeceği belirtilmektedir (Tsai, 2008). Son olarak da öğrencilerin
senaryo ile ilgili argümanlarını ifade etmeleri, karşı argümanları
değerlendirmeleri ve kendi argümanlarını gözden geçirerek nihai
duruşlarını belirtmeleri gerekmektedir.
Argümantasyonun laboratuvar ortamlarında nasıl kullanılabileceğine
dair geliştirilen yaklaşımlar da literatürde mevcut olup, bu yaklaşımlardan
biri Science Writing Heuristic (SWH) yaklaşımıdır. Bu yaklaşım Hand ve
Keys (1999) tarafından geliştirilmiş olup, Günel, Kabataş-Memiş ve
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Büyükkasap (2010) tarafından “yaparak-yazarak bilim öğretimi” olarak,
ardından Günel, Akkuş ve Özer (2010) tarafından “Argümantasyon tabanlı
bilim öğretimi (ATBÖ) ” olarak Türkçe ifadelerle açıklanmıştır.
SWH, öğretmen ve öğrencilerin laboratuvar araştırmalarının
anlamlarını sorgulamasına rehberlik eden bir araç olarak tanımlanmaktadır
(Keys, Hand, Prain ve Collins, 1999). Bu nedenle hem öğrenciler hem de
öğretmenler için farklı süreçleri içeren şablonlar sunmaktadır. Öğrenciler
için sunulan şablon, laboratuvar araştırmaları hakkında öğrencilerin
muhakemelerini yönlendiren yarı yapılandırılmış bir form şeklinde iken,
öğretmenler için sunulan şablon grup ve sınıf tartışmalarını kolaylaştırmak
için bir rehber niteliğindedir (Nam, Choi ve Hand, 2010). Öğretmen
şablonunda, öğrencileri laboratuvar kavramları hakkında anlamlı
düşünme, yazma, okuma ve tartışmalara dahil etmek için bir dizi etkinlik
önerisi sunulmaktadır (Keys ve ark., 1999). Öğretmen için sunulan
şablonlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen şablonu (Keys ve ark., 1999 s, 1068)
1

Bireysel ya da grupla çizilen kavram haritaları yoluyla ön
bilgilerin açığa çıkartılması

2

İnformal yazma, gözlem, beyin fırtınası ve soru sormayı içeren
ön laboratuvar etkinlikleri

3

Laboratuvar etkinliğine katılma

4

Görüşme aşaması 1- Laboratuvar etkinliğinden çıkarılan
anlamları bireysel olarak yazma (örneğin, makale yazma)

5

Görüşme aşaması 2- Küçük gruplarda veri yorumlamalarını
karşılaştırma ve paylaşma (örneğin bir grup grafiği yapma)

6

Görüşme aşaması 3- Fen bilgilerini ders kitabı ya da yazılı diğer
kaynaklar ile karşılaştırma (örneğin, odak soruyu cevaplamak
için grup notları yazma)

7

Görüşme aşaması 4- Bireysel yansıtma ve yazma (Örneğin geniş
bir seyirci kitlesi için bir poster ya da rapor hazırlama)

8

Kavram haritası ile öğretim sonrası anlayışları/öğrenilenleri
açığa çıkarma

Bu şablona göre öğretmen, öncelikle laboratuvar etkinliğinde ele alınan
konu içeriği ile ilgili öğrencilerin ön bilgilerini açığa çıkartmak ve konuyu
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anlamalarını desteklemek için bireysel ya da grup olarak kavram haritası
oluşturulmasını ister (Keys ve ark., 1999). Ardından beyin fırtınası, soru
sorma ya da ön bilgilerin açıklanması gibi laboratuvar öncesi etkinlikler
tasarlar. Üçüncü aşamada öğrenciler laboratuvar araştırmasını
gerçekleştirirler. Dördüncü aşamada öğrenciler, elde ettikleri verilerin
anlamını bireysel olarak sorgular ve verilerini bilimsel bir şekilde yazarlar.
Beşinci
aşamada
öğrenciler,
grupları
ile
kendi
bireysel
anlamlandırmalarını paylaşır, karşılaştırır ve grafikler oluşturur. Ardından
ulaştıkları çıkarımları, ders kitabı ve çevrimiçi ansiklopedi gibi bilgi
kaynaklarındaki içerikler ile karşılaştırır. Daha sonra öğrencilere mevcut
anlayışlarını daha net bir biçimde iletmeleri için bir rapor, poster, gazete
metni gibi bir yazma projesi verilir. Son olarak, öğretmen öğrencilerin
öğrenmelerini açığa çıkarmak için tekrar kavram haritası çizmelerini ister
(Keys ve ark., 1999).
Öğrenci şablonu ise bireysel ya da grup olarak kullanabilecek bir şablon
olarak hazırlanmıştır (Keys ve ark., 1999). Bu şablona göre öğrenciler ilk
olarak laboratuvar faaliyetlerinde ele alınan fen içeriğine yönelik sorular
üzerinde düşünürler. Daha sonra kendilerinin ya da öğretmenlerinin
belirledikleri adımları ve gözlem süreçlerini gözden geçirirler. Üçüncü
adımda araştırma yapacakları konuda iddialar üretirler. Bu aşamada
öğrenciler elde ettikleri verileri ve gözlemleri açıklar ya da bu doğrultuda
genellemeler üretirler. Geçici açıklamalarını oluşturduktan sonra,
öğrenciler hipotezlerini bilimsel olarak kabul edilen açıklamalar ile
karşılaştırırlar. Son aşamada ise öğrenciler araştırma sürecinde bilimsel
anlayışlarının nasıl değiştiğini düşünmeye teşvik edilir (Keys ve ark.,
1999). İlgili öğrenci şablonu Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Öğrenci şablonu (Keys ve ark., 1999 s, 1068)
1

Başlangıç fikirleri-Sorularım neler?

2

Testler-Ne yaptım?

3

Gözlemler-Ne gördüm?

4

İddia-Ne iddia edebilirim?

5

Kanıt-Nasıl biliyorum? Niçin bu iddialarda bulunuyorum?

6

Muhakeme-Fikirlerim, başka fikirlerle nasıl karşılaştırılabilir?

7

Yansıtma-Fikirlerim nasıl değişti?
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SWH yaklaşımının yanı sıra argümantastonun laboratuvar
ortamlarında nasıl kullanılabileceği ile ilgili literatürde var olan diğer bir
model Argument-Driven-Inquiry (ADI) modelidir. ADI öğretim modeli,
geleneksel laboratuvar öğretimi süreçlerini değiştirmek için tasarlanmıştır.
Bu model ile öğrencilere bir araştırma gerçekleştirme, verilere ulaşma ve
bu verileri soruları cevaplayabilmek için kullanma, yazma ve daha
yansıtıcı bir çalışma süreci yaşama fırsatı sunulması amaçlanmıştır
(Sampson, Grooms ve Walker, 2010). Bununla birlikte, ADI öğretim
modeli, öğrencilere bir laboratuvar çalışması sürecinde bilimsel tartışma
ve akran değerlendirmesi gibi diğer önemli bilimsel uygulamalara katılma
fırsatı da sunmaktadır (Sampson ve ark., 2010). Bu model laboratuvar
tabanlı bir etkinlik tasarlamak için bir şablon veya kılavuz olarak kabul
edilmekte olup, yedi bileşen/ adımdan oluşmaktadır. Sampson ve ark.
(2010) modelin yedi aşamasında dikkat edilecek hususları şu şekilde
açıklamışlardır:
Birinci aşamada, öğretmenden çalışılacak olan ana konuyu öğrencilere
tanıtması, laboratuvar etkinliğini başlatması beklenmektedir. Yine bu
süreçte öğretmenin eski ve yeni bilgiler arasında bağlantı kurması ve
araştırmanın amacını netleştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
öğrencilere konuyu tanıtıcı kısa bir giriş, cevaplanabilir bir soru, çözülmesi
gereken bir sorun veya tamamlanması gereken bir görevi içeren çalışma
kağıdı sunulabileceği belirtilmiştir. Öğrencilere, etkinlikte kullanılabilecek
malzeme listesini, araştırmaya başlamalarına yardımcı olacak ipuçlarını
veya önerileri içeren çalışma kağıtlarının da dağıtılabileceği ifade
edilmiştir. Ayrıca bu aşamada nitelikli bir argümanın özellikleri ve
kriterleri hakkında bilgi içeren kağıtlar dağıtılarak, öğrencilerin
araştırmalarında dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yapılması tavsiye
edilmiştir.
İkinci aşamada, ilk aşamada verilen sorunu çözmek veya araştırma
sorusunu cevaplamak için öğrencilerin, işbirlikçi gruplarda bir deney
tasarlamayı veya sistematik bir gözlem yapmayı içeren yöntemler üzerinde
düşünmesi ve uygulaması önerilmektedir.
Üçüncü aşamada, öğrencilerin ikinci aşamada topladıkları veriler
doğrultusunda iddia, kanıt ve muhakemeden oluşan bir argüman üretmesi
sağlanır.
Dördüncü aşamada, öğrenciler diğer gruplarla argümanlarını
paylaşırlar ve en geçerli ve kabul edilebilir argümanı belirlemeye çalışırlar.
Beşinci aşamada, öğrencilerin araştırmaları ile ilgili bireysel bir rapor
hazırlamaları istenir. Raporlarında “Ne yapmaya çalıştınız, niçin?, Ne
yaptınız, niçin yaptınız?, Argümanın nedir?” gibi soruları
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cevaplamalarının istenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin
raporlarında, elde ettikleri verilere yer vermeleri, bu verilerin ne anlama
geldiğine dair çıkarımlarda bulunmaları, verilerini grafik ve tablolarla
sunmaları istenir.
Altıncı aşamada, bireysel olarak sunulan raporların kalitesinin
değerlendirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda öğrenciler, isimlerini
yazmadan raporlarının fotokopisini öğretmene verirler. Öğretmen her bir
gruba, üç veya dört farklı öğrenci tarafından yazılan raporları rastgele
dağıtır. Aynı zamanda öğrencilerin raporları nasıl analizi edebileceklerine
dair kriterleri içeren örnek bir form verir. Öğrencilerin raporları
değerlendirir iken göz önünde bulundurması gereken bazı kriterler şu
şekilde belirtilmiştir: “Yazar araştırma sorusunu ve / veya araştırmanın
hedeflerini açıkça ortaya koymuş mudur? Yazar çalışmaları hakkında nasıl
ilerlediklerini anlatmış mıdır? Yazar açıklamalarını desteklemek için
gerçek kanıtlar kullanmış mıdır? Yazarın muhakemesi yeterli ve uygun
mudur?” Gruplar, her raporu bir ekip olarak inceler ve ardından raporun
olduğu gibi kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Kabul edilmeyen
raporların geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda yazara
açık geri bildirimde bulunur.
Yedinci ve son aşamada grupların onayladığı raporlar öğretmene teslim
edilir ve öğretmen bu raporları “tamamlandı” şeklinde belirtir.
Düzeltilmesi gereken raporlar yazarlarına geri verilir. Bu yazarlar,
raporlarını geri dönütler ışığında tamamladıktan sonra tekrar öğretmene
verir. Kabul edilirse öğretmen “tamamlandı” şeklinde belirtir, uygun değil
ise tekrar geri verilir.
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ALMANYA’YA GÖÇ EDEN TÜRKLERİN YAŞADIKLARI
EĞİTİM SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yeliz Çelen
Göç ve Almanya’daki Türkler
Göç, bir yerden başka bir yere yapılan sosyo-kültürel ve bireysel
dinamiklerden etkilenen, sürekli yerleşim hedefi güden, ekonomik,
toplumsal veya siyasi sebeplerle yapılan yeni sosyolojilere ve
kültürlere açılma sürecidir (Doğan, 2018; Yalçın, 2004).
BM Küresel Göç İstatistiklerinde göç, ‘’bir kişinin veya bir grup
insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde bir
yerden başka bir yere gitmesi” olarak tanımlanmakta ve süresi,
yapısı ve nedenine bakılmaksızın insanların yer değiştirmesi
sonucunu doğuran nüfus hareketleri bu kapsama dâhil edilmektedir.
Söz konusu yer değiştirme hareketleri gönüllü ya da zorunlu
sebeplerle gerçekleşebilmektedir. Silahlı çatışmalar, doğal afetler,
siyasal veya ekonomik sebeplerle milyonlarca insan doğup
büyüdüğü toprakları terk etmektedir (BM Küresel Göç İstatistikleri,
2015)
Ülkemizce yapılan ilk göç anlaşmamız Federal Almanya
Hükümeti ile ülkemiz arasında Almanya’nın BadGodesberg
kentinde 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan ve resmi ismi “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türk İşçilerinin Almanya'da İşe Yerleştirilmelerine Dair
Anlaşma” olan anlaşmadır (Çsgb,2014).
1961 yılından 1966 yılı sonuna kadar yurtdışında çalışmak için 1
003 500 işçi İş ve İş Bulma Kurumu’na başvurmuş ve bunların
195000’nin(%18,5) Batı Avrupa ülkelerine gitmiştir. Yurtdışına
giden işçilerin %87’si Batı Almanya’da, geri kalanı diğer Avrupa
memleketlerinde çalışmıştır (DPT,1968).
Almanya’ya yerleşen Türkler, sosyal, kültürel ve eğitimsel pek
çok sorunla karşılaşmışlardır. Bu sorunların farklı kaynakları
bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında içinde bulundukları toplumsal
yapıdan kaynaklanan farklılıklar, yerli halkın göçmenlere bakış
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açısı, sosyoekonomik koşullar olduğu gibi dilsel ve dinsel farklıklar
da sayılabilmektedir.
Göçmenlerin bulundukları ülkeye entegrasyonlarının hızlı bir
şekilde geçekleştirilebilesi için farklı uygulamalar yapılmaktadır.
Almanya’da göçmenlerin bölgeye entegrasyonu için devlet
tarafından 600 saatlik bir dil kursu, 100 saatlik bir yönlendirme
kursunda temel (Basissprachkurs) ve geliştirici (Basissprachkurs)
dil derslerinden oluşan bir sosyal uyum kursu düzenlenmektedir. Bu
uyum kurslarındaki amaç, göçmenlerin günlük yaşamdaki
arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını sağlamak, resmi dairelerde
bireysel işlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve
Almanya’nın kültürü ve tarihiyle ilgili bilgiler edinmelerine katkıda
bulunmaktır (https://www.bamf.de/). Türk göçmen gruplarının bu
kurslara katılım oranları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 2012-2014-2015(1.ve 3. Çeyreği) Yıllarında Türklerin
Entegrasyon Kurslarına Katılım Sayısı
Yıllar

Türklerin
Entegrasyon
Kurslarına Katılım Sayısı

2012
2014
2015’in 1. ve 3. çeyreği

14.372
8.067
5.352

Kaynak: StatistischesBundesamt(Destatis), 2019.
Tablo 1’e bakıldığında StatistischesBundesamt (Destatis) verilerine
göre, Türklerin bu kurslara katılım oranının gün geçtikçe azaldığı
gözlemlenmektedir. Bunun nedenleri arasında Türklerin
Almanya’da misafir işçi statüsünden çıkıp geniş kitleli azınlık
statüsüne erişmeleri olabilmektedir.
Bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özellikle de Almanya’da
nemli miktarda Türk nüfusu yaşamaktadır. Almanya’daki Türklerin
yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Almanya’daki Türk Nüfusun Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı
Yaş Grupları
Yaş Ortalaması
20 Yaş Altı
86 805
20-45 Yaş Aralığı
671 190
45,4
45-65 Yaş Aralığı
475 895
65 Yaş ve Üzeri
242 515
TOPLAM
1476 410
Kaynak: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019.
Türk vatandaşların Almanya’daki kalma süresine
nüfuslarının dağılımına göre dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.

göre

Tablo 3. Türk Vatandaşlarının Almanya’da Kalma Süresine Göre
Nüfus Dağılımı
Kalma Süresi

Kişi Sayısı

Yıllık
Ortalama
Kalış Süresi

1 Yıl ve Altı
24830
1-4 Yıl
53705
4-8 Yıl
48870
8-15 Yıl
92130
15-25 Yıl
329200
25 Yıl ve Üstü
927680
TOPLAM
1476410
Kaynak: StatistischesBundesamt(Destatis), 2019.

29.8

Türklerin Yaşadıkları Sorunlar
Almanya’da yaşayan Türkler gündelik yaşama uyumda,
özkültürlerini yaşatmada, eğitim görmekte ve nitelikli işlere
girmekte çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Türklerin birinci kuşaktan
üçüncü kuşağa kadar olan nesillerinde en büyük problemlerinden
biri de dil problemidir. Çünkü Türkler hem öz kültürlerini korumak
için Türkçeyi ve bulundukları ülke yaşantısına etkin bir şekilde
katılmaları için de Almancayı öğrenmek durumunda kalmışlar ve
Alman eğitim politikasının katı ve hiyerarşik yapısından dolay da ili
dilli eğitim görme konusunda sıkıntı yaşamışlardır.
Alman eğitim sistemi göçmen çocuklar ile kendi vatandaşı olan
çocuklar
arasındaki
uygulama
farklılıklarından
dolayı
eleştirilmektedir. Göçmen çocukları Almancayı yeteri kadar
bilmedikleri, sosyal entegrasyonla ilgili sorun yaşadıkları,
istedikleri eğitim imkanlarından yararlanamadıkları gibi
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nedenlerden dolayı eğitim sistemi içinde başarısız olarak
nitelendirilmişlerdir. Perşembe (2004), Alman eğitim sisteminde var
olmanın koşullarını iyi bir eğitim ortamı oluşturma, yönlendirme ve
öğrenci okuyla etkin iletişim kurabilme şeklinde sıralamakta ve
göçmenlerin
Almanya’da
arzulanan
eğitimsel
başarıyı
yakalayamadıklarını vurgulamaktadır.
Aydın (2010) Alman eğitim sistemi içinde başarısız olmalarının
nedenlerini, Alman eğitim sisteminin yabancıların varlığını dikkate
almayan monokültür (tek kültürlü) bir yapıya ve eleyici bir yapıya
sahip olması, velilerin eğitim sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamaları ve temsil hakkını kullanamamaları olarak
belirtmektedir. Güllüpınar’a göre (2010) Türklerin eğitim ve emek
piyasasına entegrasyonundaki başarısızlığında, onların sosyal ve
kültürel sermaye gibi grup özelliklerinden ziyade, yapısal ve
kurumsal faktörlerin (eğitim politikaları, eleyici eğitim sistemi,
kültürlerarası bir müfredatın olmaması, kurumsal ayrımcılık) geniş
bir şekilde etkili olduğu düşünülmektedir.
Aşağıdaki tablo 4’te 2003 verilerine göre Alman ve Göçmen
Çocuklarının başarı puanları verilmiştir.
Tablo 4.Pisa 2003 Verilerine Göre Alman Ve Göçmen Öğrencileri
Puanları
Beceri Alanı

Alman
Öğrencilerin
Puan
Ortalaması

1.Kuşak
Göçmen
Öğrencilerin
Puan
Ortalaması

2.
Kuşak
Göçmen
Öğrencilerin
Puan
Ortalaması

Matematik
525
454
432
Okuma
517
431
420
Fen Bilimleri
529
444
412
Kaynak: Oecd (2006), Where Immigrant Students Succeed A
Comparatıve Revıew Of Performance And Engagement In Pısa
2003
Tablo incelendiğinde Alman ve göçmen çocuklarının Alman
eğitim sistemi içerisindeki puanları arasındaki farklar açık olarak
görülmektedir. Arslan’a göre (2006) bu durum Almanya’da Türk
çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda 35-40 yıldır geçerli bir eğitim
modelinin bulunamamasından kaynaklanmakta ve göçmenlere
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yöneik olarak her eyaletin farklı bir eğitim politikası belirlenmesi
nedeniyle de bütünsel ve akılcı bir eğitim model
oluşturulamamaktadır.
Bu kapsamda bu eğitim sorunlarının giderilmesi için T.C.
Anadolu Üniversitesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim ve kültür
ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması, Türk kültürünün
geliştirilmesi amacıyla; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim
Ortaokulu Batı Avrupa Programı uygulanmaya başlanmıştır.
İşbirliği çerçevesinde ilk olarak 22.01.1990 tarihinde yapılan
protokol ile Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu Batı
Avrupa programlarının Batı Avrupa ülkelerinde uygulama esasları
yer almıştır. Daha sonra 1995, 1999, 2012, 2016 ve son olarak 2020
yılında protokol üzerinde çeşitli güncellemeler yapılarak iş
birliğinin devamı sağlanmıştır.
Bu kapsamda Alman eğitim sistemi içindeki Türklerin hem kendi
öz kültürlerini korumaları hem de lise mezuniyetine denk bir
diploma sahipleri olmaları sağlanmıştır.
Aşağıda verilen Tablo 5’te BAP kapsamında 2019-2020 eğitim
öğretim yılının birinci yarısında eğitim gören öğrencilerin ülkelere
ve öğenim düzeylerine göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 5. BAP Kapsamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Ülke ve
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Ülke

Almanya

Avusturya
Belçika

İl
Berlin
Essen
Frankfurt
Hamburg
Köln
Münih
Nürnberg
Stuttgart
Viyana
Brüksel
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Açık
Öğretim
Ortaokulu
11
12
20
10
43
9
9
23
12
6

Açık
Öğretim
Lisesi
105
146
149
104
214
213
49
181
92
28

Toplam
116
158
169
114
257
222
58
204
104
34

Bosna Hersek

Saraybosna
Lyon
Fransa
Paris
Hollanda
Den Haag
İngiltere
Londra
İsviçre
Bern
Kosova
Prizren
Makedonya
Gostivar
Bulgaristan
Felipe
Genel Toplam

5
6
3
1
1
4
3
0
0
178

13
28
36
20
11
115
33
29
5
1571

18
34
39
21
12
119
36
29
5
1749

Tablo 5 incelendiğinde BAP programlarından yararlanan öğrenci
sayılarının henüz yüksek rakamlara ulaşmadığı görülmektedir.
Oysaki BAP programı yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup
1. Türkiye’de ortaokulu ya da ilköğretim okulunu
bitirenler,
2. Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir
okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,
3. Yurtdışında öğrenip görüp, denklik yaptırmış ve bu
denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul)
mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek
grubundaki vatandaşlar,
4. Avrupa ülkelerinde (Balkanlar) yerleşik olan veya en az
altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar için bireylere
uzaktan eğitim yoluyla öğrenimlerini tamamlama fırsatı
sunmaktadır.
ÖNERİLER
Doğan’a göre (2001) Almanya’da yaşayan Türklerin pek çoğu
1980’li yılların ortalarına değin eğitimle ilgili beklentilerini
Almanca öğrenmek ve Türkiye’ye döndüklerinde iş kurabilecekleri
bir mesleği öğrenme olarak tanımlarken bugün istedikleri
yükseköğrenim programlarına devam etmek ve nitelikli bir iş sahibi
olmak gibi farklı şekillerde ifade etmektedirler.
Bu bağlamda Almanya’daki Türklerin diğer vatandaşlarla fırsat
eşitliğine sahip olacakları, anadillerini öğrenebilecekleri ve eğitim
sisteminin eleyici yapısında başarılı olabilecekleri bir eğitim
modelinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte BAP
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programının geniş kütlelere duyurulması ve uygulama alanlarının
genişletilmesi, özel eğitime gereksinim duran bireyler için farklı
öğretim programlarının geliştirilmesi ve Türk kültür ve değerlerinin
öğretilebilmesi için yeni program içeriklerinin oluşturulması bu
anlamda Almanya’da yaşayan Türklerin eğitime yönelik sorunlarını
bir nebze de olsa çözebilecek olasılıklar olarak görülmektedir.
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UZAKTAN PİYANO EĞİTİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Reha Sarıkaya
1. Giriş
Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencinin aynı anda aynı ortamda
bulunamadığı durumlarda eğitimi bir şekilde sürdürme fikrine
dayanmaktadır. Elektronik teknolojinin olmadığı tarihlerde posta yoluyla
uzaktan eğitim dersleri yürütülmüştür. Caleb Phillips, (1728) Boston
Gazetesi’nde kaleme aldığı makalesinde öğrencilere stenografi tekniği ile
haftalık ödevler gönderilmesi önerisinde bulunmuştur (Holmberg, 2005).
Posta teşkilatının henüz düzenli bir sistemi olmadığı için bu dersler de
ancak 1700’lerin sonlarında Amerikan Posta Servisi’nin kurulmasıyla bir
düzene girme şansını bulabilmiştir (Harting & Erthal, 2005).
Uzaktan eğitim süreci, mektupla başladığı serüvenine radyo,
televizyon, açık üniversite, telekonferans ve son olarak da internet tabanlı
olarak devam etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Uzaktan eğitimin evreleri (Bozkurt, 2017)
1.1. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Tarihçesi
Henüz yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi
eğitim alanında da büyük atılımlar yapma azmindeydi. Bu amaçla 1924
yılında John Dewey davet edildi (Turan, 2000). Dewey, raporunda uzaktan
eğitim önerilerinde de bulunmaktadır (Dewey, J., Boydston, J. A., & Ross,
1983). Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati (Uğural) tarafından 1927
yılında uzaktan eğitim fikri tekrar gündeme getirilmiştir fakat çeşitli
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sebeplerden ötürü uygulanamamıştır (Alkan, 1987). Uzaktan eğitim
çalışmaları 1956 yılına kadar tek taraflı olarak (bilgi aktarımı şeklinde)
radyo, gazete, fotoğraf, film, televizyon aracılığıyla yürütülmüştür. 1956
yılına gelindiğinde ise uzaktan eğitimde mektup dönemi başlamıştır
(Bozkurt, 2017). Uzaktan eğitimin Türkiye’deki seyri aşağıda verilen
şekildeki gibidir.

Şekil 2. Türkiye’de uzaktan eğitim evreleri (Bozkurt, 2017)
1.2. Türkiye’de Müzik Eğitimi Uzaktan Eğitim Yöntemleri
Türkiye’de 1970’li yıllarda yüksek öğrenim talebindeki artış sebebiyle
“Mektupla Öğretim Merkezi” ne yüksek öğretim görevi verilmiştir. Müzik
eğitimi alanında mektupla eğitim öğretim sürecinin ne kadar zor
sürdürülebileceğini tahmin etmek zor değildir. Hele ki keman gibi çok sıkı
bir eğitim öğretim süreci isteyen bir çalgının mektupla öğretimi ile ilgili
çalışma dikkate şayandır. Edip Günay ve Ali Uçan tarafından 1975 yılında
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Bölümü için hazırlanan “Mektupla
Keman Öğretimi Metotları” bu alandaki ilk çalışmadır (Canbay &
Nacakçı, 2011).
İnternetin, 1990’ların başlarında dünyaya yeni bir soluk getirmesiyle
her şey çok daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye’de ilk internet
teknolojisi projesi ODTÜ ve TÜBİTAK’ın 1991’de başlayan ve 1992’de
hayata geçirilen çalışmasıdır (Parlak & Balık, 2005). Bu yıllardan itibaren
dünyada ve Türkiye’de eş zamanlı olarak büyük bir değişim söz
konusudur. İnternet sayesinde bilgi paylaşımında büyük bir artış meydana
gelmiştir (Ergün, 1998; Tonta, 1996). Bilgi paylaşımının ve iletişimin bir
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anda yeni ve çok güçlü bir boyuta taşınmasıyla kuşkusuz büyük gelişmeler
sağlanabilmiştir. Eğitim alanında internet çağının başlamasıyla birlikte
dünyadaki köklü eğitim kurumları çevrimiçi eğitim öğretim verebilecekleri
modeller oluşturmuşlardır. İnternet düşük maliyetli, hızlı destek
sağlanabilen ve ölçme değerlendirme konusunda geniş bir yelpaze
sunmaktadır. Bu yüzden; mektup, radyo, televizyon, CD-ROM gibi
teknolojilere karşı büyük bir avantaj yakalamıştır (Odabaş, 2003).
2020 yılı itibariyle dünya büyük bir salgın hastalıkla mücadele
etmektedir. Ülkeler, şehirler durma noktasına gelmiş, okullar fiziki olarak
kapanmıştır. Ancak teknoloji sayesinde insanlık birbiriyle iletişim
kurabilmektedir. Uzaktan eğitim fikrinin ilk atıldığı 1700’lerden bu yana
uzaktan eğitimin en çok kullanıldığı zamanlar yaşanmaktadır. Bu durum,
zaten hızla gelişmekte olan uzaktan eğitim kavramını daha ileri bir boyuta
taşımış, bir zorunluluk haline getirmiştir.
Bütün eğitim alanları çevrimiçi (senkron) ve çevrimdışı (asenkron)
internet yazılımlarına başvurmaktadır. Müzik eğitimi de bu alanlardan
biridir. Bu çalışmanın temasını oluşturan kısım ise “piyano öğretiminde
uzaktan eğitim süreci” dir.
2. YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın; modeli, veri toplama araçları,
katılımcılar, veri analizi ve değerlendirmesi yer almaktadır.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma,
özelliğindedir.

durum

tespitine

dayalı

betimsel

bir

çalışma

2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmanın verilerini toplamak için araştırmacı tarafından çoktan
seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu oluşturulmuştur.
Uzman görüşleri doğrultusunda anket yeniden düzenlenmiş ve “Office 365
Forms” platformu üzerinden uzaktan piyano dersi veren öğretmenlere
ulaştırılmıştır.
2.3. Katılımcılar
Çalışmanın katılımcı kitlesini, yüksek öğretim kurumlarının müzik
bölümlerinden mezun olmuş uzaktan piyano dersi veren öğretmenler
oluşturmaktadır. Çalışmaya 68 piyano öğretmeni katılmıştır. Ancak bazı
verilerin eksik, hatalı, yanlış, ilgisiz cevaplar içeren formlar olması
sebebiyle çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmacı tarafından çalışmaya
dahil edilen form sayısı toplamda 56’dır.
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2.4. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
Çalışmada elde edilen veriler pasta grafik ve yüzde (%) olarak ifade
edilmiş ve bu grafikler yorumlanmıştır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlara
içerik analizi uygulanmıştır. Katılımcıların birbirleriyle örtüşen yanıtları
öbeklendirilmiş ve grafiklere yansıtılmıştır.
3. BULGULAR ve YORUMLAR
3.1. Bulgular
I. Mezun Olunan Lisans Programı
Aşağıdaki grafikte, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin mezun
olduğu yüksek eğitim kurumu türü verilmiştir.
GSF
5%
Konservatuvar
9%

Çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin; %84’ü
“Eğitim Fakültesi, %9’u
“Konservatuvar”,
%5’i
Güzel Sanatlar Fakültesi,
%2’si “Diğer” seçeneğini
işaretlemişlerdir.

Diğer
2%

Sonuçlara
bakıldığında,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin çok büyük
bir kısmının “Eğitim
Fakültesi”nden mezun olan kişilerden oluştuğu görülmektedir.
“Konservatuvar”, “Güzel Sanatlar Fakültesi” ve “Diğer” seçeneğini
işaretleyen katılımcılar, çalışmanın küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Eğitim
Fakültesi
84%

II. Piyano Öğretmenliğindeki Deneyim Yılı
20+
16%
16-20
11%

1-5 Yıl
23%

11-15
Yıl
5%

Çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin; %45’i “610 yıl”, %23’ü “1-5 yıl”,
%16’sı “20 ve üstü”, %11’i
“16-20”, %5’i 11-15 yıl”
deneyimli
olduklarını
belirtmişlerdir.

Sonuçlara
bakıldığında,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin %68’lik
kısmı 5 yıldan fazladır piyano öğretmenliği yaptığı görülmektedir. Bu veri
aynı zamanda, piyano öğretmenlerinin yıl olarak oldukça deneyimli
olduğunu göstermektedir.
6-10 Yıl
45%
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III. Teknoloji Konusunda Özyeterlik
Teknoloji
özyeterliğiyle
ilgili
sorulan
soruda,
Orta
çalışmaya
katılan
piyano
34%
öğretmenlerinin;
%57’si
“İyi”, %34’ü “orta”, %7’si
“çok iyi”, %2’si “az”
İyi
seçeneğini işaretlemişlerdir.
57%
“Hiç”
seçeneğini
işaretleyen ise yoktur.
Sonuçlara
bakıldığında,
çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin teknoloji konusunda kendilerini
yeterli gördükleri söylenebilir.
Az
2%

Çok İyi
7%

IV. Sosyal Medya Kullanımı
Sosyal medya kullanımına
yönelik sorulan soruda,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin;
%95’i
“evet, kullanıyorum”, %5’i
ise “hayır, kullanmıyorum”
seçeneğini işaretlemişlerdir.
Evet
Sonuçlara
bakıldığında,
95%
piyano
öğretmenlerinin
neredeyse tamamının sosyal medya kullandığı, çok küçük bir kısmının ise
kullanmadığı görülmektedir.
“Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz?” sorusuna ise bütün
piyano öğretmenleri “her gün” cevabı vermişlerdir.
Hayır
5%
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V. Uzaktan Eğitim Deneyimi (Öğrenci Olarak)
Daha önce öğrenci olarak
herhangi bir uzaktan eğitim
dersi alınıp alınmadığına
ilişkin sorulan soruda,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin;
%76’sı
Hayır
“hayır, almadım”, %24’ü
76%
ise “evet, aldım” seçeneğini
işaretlemişlerdir.
Sonuçlara bakarak, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin büyük bir
kısmının daha önce (öğrenci olarak) uzaktan eğitim dersi deneyimi
olmadığını söylemek mümkündür.
Evet
24%

VI. Uzaktan Piyano Derslerine Yönelik Ön Araştırma
Evet,
araştırdım
24%

Hayır,
araştırma
dım
76%

Uzaktan piyano dersine
yönelik bir ön araştırma
yapılıp
yapılmadığına
ilişkin sorulan soruda,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin;
%76’sı
“Hayır,
araştırmadım”,
%24’ü “Evet, araştırdım”
ifadesinde bulunmuşlardır.

Sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerinin büyük bir bölümünün uzaktan
piyano dersleri için bir araştırma yapmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma
yapmadığını belirten öğretmenler, kendi yöntemlerini oluşturduklarını
belirtmişlerdir.
Uzaktan piyano dersleri için ön araştırma yaptığını belirten öğretmenler
ise; internet arama motorları, Youtube, Udemy üzerinden ve piyano
öğretmeni arkadaşlarıyla fikir alışverişi şeklinde araştırmalar yaptıklarını
belirtmişlerdir.
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VII. Uzaktan Piyano Dersi Deneyim Süresi
Piyano
öğretmenlerinin
uzaktan piyano dersini ne
kadar süre yaptıklarına
ilişkin soruda, çalışmaya
katılan
piyano
öğretmenlerinin; %91’i “13 ay”, %5’i “3-7 yıl”, %4’ü
“1-3
ay”
seçeneğini
işaretlemişlerdir.

3-7 yıl 5%

1-3 yıl
4%

1-3 ay
91%

Sonuçlara bakıldığında, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin çok
büyük bir kısmının son üç ayda uzaktan piyano dersi verdiği
görülmektedir. Bu sonuç aynı zamanda Covid-19 salgın hastalığının
Türkiye’de görülmeye başlandığı zamanlara denk gelmektedir. Çalışmaya
katılan piyano öğretmenlerinin çok az bir kısmı ise Covid-19 sürecinden
önce de uzaktan piyano dersleri yaptığını belirtmiştir.
VIII. Uzaktan Piyano Dersleri Sırasında Kullanılan Platformlar
Diğer
10%

WhatsA
pp
27%

Birkaçı
birden
36%

Zoom
18%
Skype
9%

Uzaktan piyano derslerinin
hangi
platformlarda
yürütüldüğüne
ilişkin
sorulan soruda, çalışmaya
katılan
piyano
öğretmenlerinin;
%36’sı
“Birkaç uygulamayı birden”
kullandığını,
%27’si
“WhatsApp”,
%18’i
“Zoom”, %9’u “Skype”,
%10’u “Diğer” uygulamaları
kullandığını belirtmiştir.

Sonuçlara bakıldığında, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerin birkaç
uygulama birden kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Öğretmenlerin
ders verdiği öğrenci sayısı arttıkça kullandıkları uygulama sayısının da
arttığı verilere yansımaktadır. Birden fazla uygulama seçeneği işaretleyen
piyano öğretmenlerinin belirttiği uygulamalar ise “WhatsApp, Zoom,
Skype”tır.
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IX. Uzaktan Piyano Dersi Verilen Öğrenci Sayısı
6-10
öğrenci
9%

11-20 öğrenci
4%

21-25 öğrenci
4%

1-5
öğrenci
83%

Uzaktan piyano dersi
öğrenci sayısına ilişkin
sorulan soruda, çalışmaya
katılan
piyano
öğretmenlerinin; %83’ü
“1-5 öğrenci”, %9’u “6-10
öğrenci”, %4’ü “11-20
öğrenci”, %4’ü “21-25
öğrenci”
seçeneğini
işaretlemişlerdir.

Sonuçlara bakıldığında, piyano öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun
“1-5” arası
piyano öğrencisi olduğu sonucuna varılabilmektedir.
Çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin az bir kısmının ise 10 kişi ve
üstünde piyano öğrencisi bulunmaktadır.

X. Öğrenci Yaş Grupları
O.Okul+Li
se
11%
İ.Okul+O.
Okul
14%

O.Öncesi
3%

İ.Okul
23%

O.Okul
6%

O.Öncesi
+İ.Okul
6%
Üni.+Sonr
ası
26%

Lise
11%

Çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin bir kısmı
birden fazla yaş grubunda
öğrenciye
sahiptir.
Grafikte
daha
rahat
okunabilmesi için sadece
belli bir yaş grubuna ders
veren öğretmenler ile
birden fazla yaş grubuna
ders veren öğretmenler
ayrı
ayrı
kategorize

edilmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda grafiğe bakıldığında birden fazla yaş grubuna
ders veren piyano öğretmenlerinin öğrencilerinin dağılımı; %26
“Üniversite ve Üniversite sonrası”, %14’ü “İlkokul ve Ortaokul”, %11’i
“Ortaokul ve Lise”, %6’sı “Okulöncesi ve İlkokul” düzeyindedir.
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Tek bir yaş grubunda piyano dersi veren öğretmenlerin öğrencilerinin
dağılımı; %23 “İlkokul”, %11 “Lise”, %6’sı “Ortaokul”, %3’ü
“Okulöncesi” şeklindedir.
Sonuçlara bakıldığında, uzaktan piyano dersi alan öğrencilerin oranında
iki yığılma noktası görülmektedir. Bu noktalardan biri üniversite, diğeri ise
ilkokuldur. Öğrenci oranının en az olduğu nokta ise okul öncesidir.
Okulöncesi yaş grubu ile çalışma zorlukları düşünüldüğünde oranın azlığı
bir anlam kazanmaktadır. Üniversite düzeyindeki oranların yüksek çıkması
ise, mesleki müzik eğitimi veren piyano öğretmenlerinin YÖK kararıyla
uzaktan eğitim sistemine geçmesinden kaynaklanmaktadır.
XI. Derslerin Süresi (Senkron/Asenkron)
Derslerin hangi şekilde
yürütüldüğüne
ilişkin
sorulan soruda, çalışmaya
katılan
piyano
öğretmenlerinin;
%84’ü “Senkron”, %5’i
“Asenkron”, %11’i ise
“Senkron ve Asenkron”
ders
yaptıklarını

Asenkro
İkisi de 11%
n
5%

Senkro
n
84%

belirtmişlerdir.
Sonuçlara bakıldığında, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin çok
büyük bir kısmının senkron ders verdikleri görülmektedir. Küçük bir kısmı
ise derslerini senkron ve asenkron olarak yürüttüğünü belirtmiştir.
XII. Derslerin Süresi
Yirmi
dk
4%

Otuz dk + Otuz dk
10%

Otuz dk
13%
Kırk dk
11%
Kırk
beş dk
8%

Altmış
dk
31%
Elli dk
23%

Uzaktan piyano dersinin
ne kadar sürdüğüne ilişkin
sorulan soruda, çalışmaya
katılan
piyano
öğretmenlerinin;
%31’i
“60 dk.”, %23’ü “50 dk.”,
%13’ü “30 dk.”, %11’i
“40 dk.”, %10’u “30
dk.+30 dk.”, %8’i “45
dk.”, %20’si “20 dk.”
senkron ders yaptıklarını

belirtmiştir.
Sonuçlara bakıldığında, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin
büyük kısmının 50 dk. ve üzeri ders yaptıkları anlaşılmaktadır. 30 dk. ve
altında sürelerde ders yaptığını belirten öğretmenler ise çalışmanın diğer
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dikkat çeken kısmıdır. Ayrıca %10’luk bir kısım ise derslerini ikiye
bölerek (haftada iki kez) ders yaptıklarını belirtmişlerdir.
XIII. İdeal Ders Süresi
Altmış
dk
19%

Yirmi dk
5%
Otuz dk
30%

Elli dk
9%
Kırk beş
dk
12%

Kırk dk
25%

İdeal ders süresinin ne
kadar olması gerektiğine
ilişkin sorulan soruda,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin;
%30’u
“30 dk.”, %25’i “40 dk.”,
%19’u “60 dk.”, %12’si
“45 dk.”, %9’u “50 dk.”,
%5’i “20 dk.” şeklinde
görüş bildirmiştir.

Sonuçlara bakıldığında, piyano öğretmenlerinin yaklaşık yarısı
derslerin 30-40 dk. civarında olması gerektiğini belirtmiştir. Görüşlerin
belirli bir oranda (%28) yığılma gösterdiği bir diğer noktaysa “50-60
dk.”dır.
Öğretmenlerin dikkat çektiği noktalar ise aşağıda verilmiştir:






Derslerin sıkıcı olmaması için 60 dk’yı geçmemesi gerektiği,
Özellikle küçük yaş gruplarında (Okulöncesi ve ilkokul)
motivasyonun azaldığı,
Küçük yaş gruplarında 30 dakikadan sonra dersin çok
verimsizleştiği,
Derslerin bir saat yapılması gerekiyorsa eğer 25 dk.+25 dk. ya da
30 dk.+30 dk. şeklinde bölünmesinin daha etkili olacağı,
Büyük yaş gruplarında 40-60 dakika arasının yeterli olduğu
belirtilmektedir.
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XIV. Derste Kullanılan Teknik Ekipman
Evet, kullanıyorum
17%

Hayır,
kullanm
ıyorum
83%

Uzaktan piyano dersinde
özel bir teknik ekipman
kullanılıp
kullanılmadığına ilişkin
sorulan soruda, çalışmaya
katılan
piyano
öğretmenlerinin; %83’ü
“Hayır, kullanmıyorum”,
%17’si
“Evet,
kullanıyorum”
şeklinde

durum belirtmişlerdir.
Sonuçlara bakıldığında, piyano öğretmenlerinin derslerini yürütürken
akıllı telefon (kameralı), tablet bilgisayar (kameralı) ve dizüstü bilgisayar
dışında herhangi bir teknik ekipman kullanmadıkları görülmektedir.
Teknik ekipman kullandığını belirten piyano öğretmenleri ise; telefonu
sabitleyebilmek için üç ayak (tripod), özçekim çubuğu (selfie stick) veya
akrobat telefon tutucu kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerden biri
görüntü kalitesini arttırmak için özel kamera ve kablo vb. ürünler
kullandığını, bir başka öğretmen ise ses kalitesini arttırmak için ses
arabirimi (ses kartı) ve condenser mikrofon (geniş diyaframlı kayıt
mikrofonu) kullandığını belirtmiştir.
XV. Uzaktan Piyano Derslerine Uygun Olan ve Olmayan Öğrenci Grubu
Uzaktan piyano derslerine
uygun olan ve olmayan
öğrenci gruplarına ilişkin
Diğer
sorulan soruda, çalışmaya
15%
katılan
piyano
öğretmenlerinin; %46’sı
“Küçük yaştakilerle (7 yaş
ve altındakiler), %23’ü
“Temel piyano tekniğini
Bağlantı
%16’sı
sorunları bilmeyenlerle”,
“Yeni
başlayan
ve
temel
76%
nota
değerlerini
bilmeyenlerle”,
%15’i
“Veli zorlamasıyla ders alan” kişilerle piyano derslerinin yürütülmesinde
zorluklar yaşandığını belirtmektedir.
Sorun yaşamıyorum
9%

Sonuçlara bakıldığında; piyano öğretmenlerinin büyük bir kısmı küçük
yaş gruplarıyla ve piyanoda temel teknik becerilere sahip olamayan
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öğrencilerle, temel nota bilgisi olmayan öğrencilerle derslerin
yürütülmesinin zor olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı ise,
velilerin zorlamasıyla piyano dersi alan çocuklarla ders yapmanın
zorlaştığını vurgulamışlardır.
XVI. Derslerde Karşılaşılan Sorunlar
Nota adları ve
süre değerlerini
bilmeyenler
16%

Uzaktan
piyano
derslerinde
ne
tür
sorunlarla karşılaşıldığına
ilişkin sorulan soruda,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin; %76’sı
“İnternet
kalitesinden
kaynaklı sorunlar”, %15’i
Küçük yaştakiler
46%
“Diğer sorunlar” (Hazırlık
süreci, ortamdaki ses vb.)
%9’u ise “Sorun yaşamıyorum” ifadesini

Veli zorlamasıyla ders alanlar
15%

Yeni
başlayanl
ar
23%

yaşadığını belirtmiştir.
kullanmıştır.
Sonuçlara bakıldığında, piyano öğretmenlerinin büyük bir kısmının
internet altyapısından kaynaklı sorunlar yaşadığı görülmektedir. Bağlantı
sırasında görüntü kalitesi ve ses kalitesinde düşüklük, öğretmen ve
öğrencinin eş zamanlı çalamama durumu (gecikmeden kaynaklı)
öğretmenlerin en çok şikâyet ettiği durumlardır.
XVII. Uzaktan Piyano Dersinin Artıları ve Eksileri
Motivasy
on
düşüklüğ
ü
16%

Teknik ekipman sıkıntısı
26%

Müdahale güçlüğü
58%

Uzaktan piyano dersinin
olumlu
ve
olumsuz
yanlarına ilişkin sorulan
soruda, çalışmaya katılan
piyano öğretmenlerinin;
%58’i
“Müdahale
güçlüğü”, %26’sı “Teknik
ekipmandan kaynaklanan
sıkıntılar”,
%16’sı
“Motivasyon
güçlüğü”
başlıklarında yorumlarda
bulunmuşlardır.

Sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin büyük çoğunluğu fiziksel temas
kuramamaktan kaynaklı sıkıntılardan söz etmişleridir. Diğer yandan,
uzaktan eğitim sürecinin zorunlu durumlar dışında, yan yana yürütülen
piyano dersinden daha iyi olmadığı vurgulanmıştır. Uzaktan eğitimin en
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büyük artısı ise, ulaşım için zaman harcamadan ders yapmak olduğu
belirtilmiştir.
XVIII. Uzaktan Piyano Dersine Yönelik Öğrenci Tutumları
Kararsız
21%

Olumsuz
(-)
23%

Olumlu
(+)
56%

Uzaktan piyano dersine
yönelik
öğrenci
tutumlarına ilişkin sorulan
soruda, çalışmaya katılan
piyano
öğretmenlerinin
öğrencilerinin
uzaktan
piyano dersine yönelik
tutumları; %53 “Olumlu”,
%25 “Olumsuz”, %22
“Kararsız”
olarak

belirtilmiştir.
Sonuçlara bakıldığında, öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin
yaklaşık yarısı süreçten memnun durumdadır. Öğrencilerin dörtte biri bu
süreçten memnun değillerdir. Diğer dörtte birlik kısım ise süreç hakkında
olumlu ya da olumsuz görüşte değillerdir.
XIX. Uzaktan Piyano Dersine Yönelik Veli Tutumları
Kararsız
22%

Olumsuz (-)
25%

Olumlu
(+)
53%

Uzaktan piyano dersine
yönelik
öğrenci
tutumlarına ilişkin sorulan
soruda, çalışmaya katılan
piyano
öğretmenlerinin
velilerinin uzaktan piyano
dersine yönelik tutumları;
%56 “Olumlu”, %23
“Olumsuz”,
%21
“Kararsız”
olarak
belirtilmiştir.

Sonuçlara bakıldığında, öğretmen görüşlerine göre velilerin yaklaşık
yarısı süreçten memnun durumdadır. Velilerin dörtte biri bu süreçten
memnun değillerdir. Diğer dörtte birlik kısım ise süreç hakkında olumlu
ya da olumsuz görüşte değillerdir.
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XX. Uzaktan Piyano Dersi İçin Temel Koşullar
Motivasyon
Teknolo 15%
ji
becerisi
8%

İnternet
kalitesi
46%

Kamera
ve ses
kalitesi
31%

Uzaktan piyano dersinde
sağlanması gereken temel
koşullara ilişkin sorulan
soruda, çalışmaya katılan
piyano
öğretmenlerin;
%53’ü “İnternet kalitesi”,
%36’sı “Kamera ve ses
kalitesi”, %15’i “Öğrenci
ve
öğretmende
motivasyon”,
%8’i
“Teknoloji kullanımında
beceri” konularında temel
koşulların
sağlanması

gerektiğini belirtmiştir.
Sonuçlara bakıldığında, toplamda %78’lik önkoşulların teknik altyapı
ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer vurgulanan durum ise öğrenme
ve öğretme motivasyonudur. Öğrencinin ve öğretmenin motivasyonunun
sürece doğrudan ve en temelden etki ettiği vurgusu yapılmaktadır.
XXI. Uzaktan Piyano Dersine Yönelik Materyal Kullanımı
Uzaktan piyano dersine
yönelik tasarlanan özel bir
kitap/metot vb. materyal
kullanılıp kullanılmadığına
ilişkin sorulan soruda,
çalışmaya katılan piyano
öğretmenlerinin; %89’u
“Hayır, kullanmıyorum”
seçeneğini
işaretlemiş,
%11’i ise herhangi bir
ifadede bulunmamıştır.

Yanıtsız
11%

Hayır, kullanmıyorum
89%

Sonuçlara bakıldığında, çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin
büyük bir çoğunluğu uzaktan piyano eğitimine yönelik özel bir metot kitap
kullanmadığını belirtmiştir. Yan yana yürütülen piyano derslerinde
kullandıkları metot kitaplarını ve materyallerini kullandıklarını
vurgulamışlardır.
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XXII. Uzaktan Piyano Dersleri Uygulama Süreci
Çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin derslerinde kullanmış
olduğu yöntemler, yan yana yapılan derslerle büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir. Uzaktan piyano dersleri veren öğretmenlerin ağırlıklı
olarak aşağıdaki modeli kullandıkları görülmektedir:
Ders öncesi
öğretmen video
gönderimi

Öğrenciye ödev
videosunun
gönderimi

Canlı ders

Ders Öncesi Hazırlık
Piyano öğretmenlerin belirttiği ders öncesi hazırlıklar aşağıdaki gibidir:
 Derslerden önce öğrenci ödevlerinin WhatsApp, e-posta gibi
platformlardan öğretmene yollanması
 Ders öncesi öğrencilerin ders sistemini hazır hale getirmesi
(Bilgisayar, tablet, telefon, kulaklık, nota vb.)
 İnternet bağlantısının güçlü olduğu ve sessiz bir çalışma ortamının
hazırlanması
Ders Sırası
Piyano öğretmenlerinin ders sırasında izlediği stratejiler aşağıdaki
gibidir:
 Derse giriş, selamlaşma
 Teknik ekipman kontrolü (Kamera açısını ayarlama, görüntü ve
ses bağlantısı kontrolü vb.)
 Öğrencinin ödevlerini bölümler halinde çalması
 Öğretmenin, öğrencinin çaldığı bölüm (müzik cümlesi, motifi vb.)
hakkında öğrenciye dönüt vermesi,
 Öğretmenin, gerektiği yerde öğrenciye piyano çalarak örnek
göstermesi,
 Öğrenciye nota üzerine not yazdırılması
 Öğrencinin diğer ders için ödevlendirilmesi
 Dersi bitiriş
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Ders Sonrası
Piyano öğretmenlerinin ders sonrası izlediği stratejiler aşağıdaki
gibidir:
 Öğrenciye verilen ödevlerin, öğretmen tarafından düzgün çalınmış
halinin video olarak öğrenciye gönderilmesi
 Derste kullanılan nota vb. gibi araç gereçlerin öğrenciye pdf,
fotoğraf vb. formatlarda gönderimi
 Öğrenciye ödevlerini nasıl yapması gerektiği hakkında yazılı veya
sesli not gönderimi
3.2. Yorumlar
Çalışmaya katılan piyano öğretmenlerinin çok büyük bir çoğunluğu
“Eğitim Fakültesi” mezunlarından oluşmaktadır ve %23’lük bir kısım
dışında bütün katılımcılar piyano öğretmenliğinde 5 yılın üstünde
deneyime sahiptirler. Öğretmenlerin meslekteki alışma/stajyerlik
dönemini geçirmiş “deneyimli” öğretmenler oldukları anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin %2’lik kısmı kendini teknoloji konusunda “Az yeterli”
görmektedir. Geri kalan %98’lik kısmı ise kendini “orta”, “iyi” ve “çok
iyi” olarak nitelemektedir. Öğretmenlerin özyeterlik bakımından oldukça
güçlü hissettikleri anlaşılmaktadır. Bir başka dikkat çeken özellik ise
sosyal medya kullanımıdır. Öğretmenlerin %5’i sosyal medya
kullanmadığını belirtirken, geri kalan %95’i ise sosyal medyayı her gün
kullandığını belirtmiştir. Teknoloji kullanımı özyeterliği ve sosyal medya
kullanımı arasında dikkat çeken bir benzeşim (%98-%95) görülmektedir.
Bu benzeşimin; cep telefonu ve tablet bilgisayarlarla hayatımıza iyice
yerleşen “uygulama” (application) teknolojisinin sağladığı kolaylıklar ve
erişilebilirlik sayesinde olduğu düşünülmektedir.
“Uzaktan eğitimde öğrenci olarak deneyim yaşayıp yaşanmadığına
ilişkin” sorulan soru ile “Uzaktan piyano derslerine ilişkin ön araştırma”
sorusunun yüzde oranları bire bir olarak benzerlik göstermektedir (%76%24). Bu durumun, daha önce uzaktan eğitim dersi almamış olmaktan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca 2020 mart ayı itibariyle günlük
hayatın bir anda kesilmesinin, öğretmenleri hazırlıksız yakalamış
olabileceği düşünülmektedir.
Uzaktan piyano derslerinde kullanılan platformların çeşitliliği,
öğretmenlerin öğrenci sayısına bağlı olarak artış göstermektedir. Bu
durumun, öğrencilerin kullandıkları telefon, tablet, bilgisayar markalarına
göre değiştiği bilinmektedir. Ayrıca uygulamaları tasarlayan şirketlerin
teknik altyapısı da bu süreci etkilemektedir. Platformların paylaştırıcı
bilgisayar ağ (server) kapasitesine göre görüntülerde ve seslerde kalite
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değişimine neden olmaktadır. Öğretmenlerin bu durumu aşmak için farklı
programlar kullandıkları da düşünülmektedir.
Uzaktan piyano dersi verilen öğrenci sayısı ortalama 1-5 (%84)
arasında yığılma göstermiştir. Küçük yaş grubunda yer alan öğrencilerle
ders
yapmakta
sorunlar
yaşadıklarını
belirten
öğretmenler
düşünüldüğünde, öğrenci sayısına doğrudan etki edeceği sonucuna
varılabilmektedir. Bir diğer deyişle, yan yana piyano dersi yapılan
öğrencilerle, uzaktan piyano dersi yapılan öğrenci sayısı ve profili farklılık
göstermektedir.
Uzaktan piyano derslerinin ağırlıklı olarak senkron verilmesinin (%84)
sebebinin, yıllarca alışılan yan yana piyano dersi algısından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Zamanla asenkron ders oranında artışlar olacağı
öngörülmektedir. Ayrıca asenkron dersler için ayrıca bir mesai harcanması
gerektiği düşünüldüğünde, özellikle ders yükü çok olan öğretmenlere
fazladan iş yükü getirecektir. Bu sebeplerden dolayı senkron ders oranının
daha yüksek olduğu soncuna varılmaktadır.
Öğretmenlerin yapmış olduğu ders süreleri ağırlıklı olarak 50dk. ve
60dk.’da yığılma göstermektedir. Öğretmenlerin ideal olarak gördükleri
ders süresi oranlarına bakıldığında ise 30dk. ve 40dk. ağırlık
kazanmaktadır. Buradaki çelişkinin, yan yana piyano ders süreci ile
uzaktan piyano ders sürecinin farklı dinamikler göstermesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Derslerde kullanılan ekipmanlar büyük oranda (%83) cep telefonu,
tablet bilgisayar, bilgisayar, özçekim çubuğu (selfie stick) ve üçayaktan
(tripod) oluşmaktadır. Fakat bu ekipmanlara ek olarak başka ekipmanların
dahil edilmesi (ses kartı, mikrofon, ikinci monitör, ikinci kamera vb.) hem
masraflı olacaktır hem de ekipmanların senkronunu sağlamak
zorlaşacaktır. Öğretmenlerin bu tip sebeplerden ötürü daha pratik olan
fakat süreçte belli başlı aksamalara neden olan yöntemleri kullandığı
düşünülmektedir.
Piyano öğretmenleri, uzaktan piyano derslerinin 7 yaş ve altındaki
çocuklarla sağlıklı yürütülemeyeceğini belirtmektedir. Küçük yaş
gruplarının okuma yazma becerileri, psikolojileri, kas hakimiyeti,
konsantrasyon süreleri vb. gibi durumları göz önüne alındığında derslerin
yan yana yapılan piyano dersleriyle arasında ciddi farklılıkları olacağı
düşünülmektedir. Öğretmenlerin bir diğer vurguladığı nokta ise piyanoya
yeni başlayan öğrencilerin temel teknik konuları doğru kavramakta ve
uygulamakta sıkıntı yaşamasıdır. Uzaktan piyano derslerinde dokunarak
eğitim yapmak mümkün olmadığı için öğrencinin anlamakta güçlük
çekeceği vurgulanmaktadır.

142

Derste yaşanılan sıkıntılar büyük oranda (%76) internet kaynaklı
sorunlardır. Görüntü ve ses kalitesindeki bozulmalar, kopmalar, gecikme,
bazen bağlantının tamamen kopması vb. en çok yaşanılan sıkıntılardır. Her
bölgede fiber internetin olmaması, adil kullanım kotasının dolması,
kablosuz alıcıların (wi-fi) sinyalindeki düşüklük vb. pek çok etken sürece
doğrudan etki etmektedir. İyi çalışan bir internet altyapısı ile eğitim
kalitesinin olumlu yönde artacağı açıkça ortadadır.
Uzaktan piyano derslerinin en olumsuz yanı olarak (%58) öğrenciye
müdahale ederken yaşanan zorluklar belirtilmiştir. Sözel olarak anlatımın
zorluğu, teknik ekipman eksikliği (kameralar ve monitörler), internette
yaşanan aksamalar sürecin en fazla şikâyet edilen kısmıdır. Uzaktan
piyano derslerinin zorunlu haller dışında tercih edilmemesi gerektiği
vurgusu yapılmaktadır. Derslere yardımcı olarak kullanılması gerektiği
belirtilmektedir.
Uzaktan piyano derslerine öğrenci ve velilerin bakışları genel olarak
olumlu yöndedir. Fakat çalışmanın yapıldığı dönemde, zorunlu ev hali
uygulaması göz önüne alınmalıdır. Veliler ve öğrenciler derslerin hiç
olmamasındansa, aksaklıklara rağmen böyle bir imkânın olmasından
memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. Pek çok velinin özel derslere
ara verdiği, pandemi bittikten sonra yan yana piyano derslerine devam
etmek istedikleri belirtilmiştir.
Uzaktan piyano derslerinin verimli olarak yapılabilmesi için teknik alt
yapının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Hızlı çalışan bir internet,
kamera ve monitörler, çalışmaya uygun bir oda en çok vurgulanan
özelliklerdir.
Piyano öğretmenleri uzaktan ders süreci için, yan yana derslerde ne
kullanıyorlarsa aynı çalışma materyallerini kullandıklarını belirtmişlerdir.
Uzaktan piyano dersleri için yazılmış, oluşturulmuş herhangi özel bir
materyal kullanmadıklarını belirtmişlerdir.
Uzaktan piyano dersleri için ağırlıklı model; “1. Ders öncesi video
isteme 2. Ders sırası 3. Ders sonrası öğrenciye ödevlerini video olarak
gönderme” şeklindedir. Öğretmenlerin ağırlıklı olarak oturttukları sistem
üç aşamaya dayanmaktadır.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
4.1. Sonuç
Araştırmanın verilerinin toplandığı tarih, Covid-19 salgınının
Türkiye’de yeni görülmeye başlandığı 2. ve 3. aya denk düşmektedir.
Yaşanan olağan dışı günlerin; öğretmen, öğrenci, veli görüşlerine
doğrudan etki ettiği göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden uzaktan yapılan
piyano derslerine ilişkin görüşler “Covid-19 salgını sırasında uzaktan
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piyano dersleri” olarak da değerlendirilmelidir. Salgın hali uzaktan piyano
öğretimini zorunlu kıldığı için, uzaktan piyano dersi sürecine çok hızlı
geçilmiş ve her öğretmen, öğrenci ve veli kendi sistemini oturtmak zorunda
kalmıştır.
Sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin uzaktan piyano derslerini
zorunlu haller dışında tercih etmedikleri anlaşılmaktadır. Uzaktan piyano
derslerini daha çok yardımcı bir yöntem olarak görmektedirler.
Dersler sırasında yaşanan en büyük sıkıntılar, internet alt yapısından
kaynaklanmaktadır. İnternet sorunlarının giderilmesi, standart bir iletişim
ağının oluşturulması sorunların büyük oranda giderileceğine işaret
etmektedir.
Öğretmenlerin belirtmiş olduğu bilgilere göre, uzaktan piyano öğretimi
7 yaş ve üstündeki kişilerle daha verimlidir. 7 yaş altındaki kişiler ve
piyanoya yeni başlayan (temel piyano tekniğini bilmeyen) kişilerle
derslerin verimli olmayacağı görüşü hakimdir.
Ders süresi olarak 40 dakikanın öğretmen görüşleri bakımından en ideal
süre olduğu sonucuna varılmaktadır.
4.2. Öneriler
Uzaktan eğitime ilişkin öneriler yaklaşık 300 yıldır dillendirilmektedir.
Mektupla başlayan süreç, teknolojinin gelişmesiyle bambaşka boyutlara
ulaşmıştır. Sanal teknolojilerin daha da gelişmesinin beklendiği
önümüzdeki yıllarda hayal bile edemeyeceğimiz yeni eğitim yöntemlerinin
ortaya çıkması kimseyi şaşırtmayacaktır.
Covid-19 süreci, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bütün
insanlığı teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmaya zorlamıştır. Bu
yüzden teknolojiyi yakından takip etmek ve eğitime uyarlamak gerekliliği
doğmuştur. Bu yüzden başta Milli Eğitim Bakanlığı’na ve sonra eğitim
kurumlarına, öğretmenlere önemli görevler düşmektedir.
Piyano derslerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülebilmesi ve daha
verimli hale getirilebilmesi için çeşitli öneriler bulunmaktadır:
 Teknoloji tabanlı eğitim sistemleri için öğretmen seminerleri
düzenlenmesi
 Eğitim teknolojileri fuarlarının sayılarının arttırılması,
öğretmenlerin bu fuarlara erişiminin kolaylaştırılması,
 Gezici fuar, sanal fuar gibi etkinliklerin planlanması,
 Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda uzaktan eğitimin standart
hale getirilmesi için birimler kurulması,
 Güzel sanatlar liselerinde uzaktan müzik eğitimine yönelik birim
kurulması,
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Müzik eğitimi veren kurumların internet sitelerinde uzaktan
eğitime yönelik altyapılarının oluşturulması, olanların
geliştirilmesi,
 Uzaktan çalgı derslerinin yürütülmesine olanak sağlayan yerli
yazılımların oluşturulması,
 Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer eğitim kurumlarının
bu konuda çağrılar yapması, proje destekleri sağlaması
önerilmektedir.
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MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE SES EĞİTİMİ DERSİ
HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNE
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
A study for determining the target and target behaviors of voice
education course in music teacher training
Tülay Ekici
1. Giriş
Müzik tarihinde bilinen ilk müzik aracı olan insan sesi, çalgılar
içerisinde en eski, en doğal ve en değerli olandır (Ömür, 2001: 27). Ayrıca,
duyguların doğrudan ifade edilmesini sağladığından ve insanın kendi
bedenine ait olduğundan, diğer çalgılara göre daha romantik bir çalgıdır
(Vennard, 1967: 165). İnsan yaşamında ses, konuşmak ve müzik yapmak
gibi iki önemli işleve sahiptir. Müzik yapmaya yarayan diğer çalgıların tek
başına oluşturamadığı çeşitli renklerin tümünü içeren insan sesi, kendine
özgü teknik ve yöntemlerin yanı sıra, dilden aldığı güçle etkinliğini daha
da artırmıştır (Egüz, 1980: 1).
Elmas’a (1988: 238) göre; müzikal kaliteye ulaşmış ses türleri içinde,
insan sesinin başlı başına bir kategori oluşturduğu ve çok farklı bir
duyarlılığa sahip olduğu neredeyse bütün müzikologlarca kabul
edilmektedir. İnsan sesi, çok önemli bir karakteristikle çalgı müziğinden
ayrılmaktadır. Bir diğer anlatımla, insan hem iç dünyasından gelen duygu
ve düşünceleri, hem de kendi bedeninin ayrılmaz bir parçası olan ses
organını kendi üzerinde taşımakta, sanatın ideal kuralı olan “Öz-Biçim
Dengesi” nin temel öğelerini bünyesinde barındırmaktadır.
“İnsan, yürüyen bir müzik aletidir” tanımına göre; insanın doğal çalgısı
olan kendi sesinin içinde, bedeni, ruhu ve çevresi bulunur. Doğuştan
yeteneğe ve lütfedilmiş sese sahip olan insan, sonradan kazandığı ses
eğitimi ile bu yetisini güçlendirmektedir. Yetenek için, müzik kulağı yani
müzikal zeka ve işitsel kapasite yanında, ses kaslarına (gırtlak ve ses yolu)
ayrıntılı hükmedebilme yeteneği gereklidir. Buna göre; ses eğitiminin
temeli, kişide varolan özellikleri yeniden ortaya çıkarıp doğal halini
değiştirmeden kullanmasını ve sürdürmesini sağlamaktır (Denizoğlu,
2008).

Bu

çalışma, “Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Bir
Program Geliştirme Çalışması” isimli doktora tezinden üretilmiştir.
(Dr. Öğr. Uyesi): Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: tulay.ekici@deu.edu.tr
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Müzik eğitiminin hedeflerine uygun olarakbaşta ses eğitimi olmak
üzere, müziğin her alanında öğrencide davranış değişikliği
oluşturmasürecinde, müzik öğretmenlerine dolayısıyla müzik öğretmeni
yetiştiren kurumlara önemli görevler düşmektedir. Müzik öğretmeni,
müzik eğitiminin hedefleri doğrultusunda öğrencide davranış
değiştirmeklesorumlu olduğundan, belirli niteliklere sahip olmak
zorundadır. Buzorunluluk, belirli bir ortamda düzenli, planlı ve yöntemli
olarak gerçekleştirilecek olan müzik öğretmenliği eğitimini gerekli kılar ve
bu da belirli bir programı ya da okulu gerektirir (Uçan; 1997: 210-211).
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan ve müzik öğretmeni
yetiştirmede temel öneme sahip olanSes Eğitimi dersi, konuşma ve şarkı
söylemede sesin doğru, güzel ve etkili kullanılması yanında, ses anatomisi
ve sesin oluşumu, seslerin sınıflandırılması, ses sağlığı ve korunması, ses
eğitimi ve ses müziği terminolojisi, ses müziği kültürü, çocuk ve ergen
seslerinin özellikleri ve eğitimlerinin nasıl olması gerektiği konularında
müzik öğretmeni adaylarının donanımlı bir şekilde yetiştirilmelerine
yönelik amaçlar taşımalıdır. Ayrıca, müzik öğretmeni adaylarına bilgi ve
uygulama düzeyinde bu konulara yönelik yeterli eğitim verilmelidir.
Böylece nitelikli ses eğitimi alan müzik öğretmeni, kendi sesini doğru
kullanıp öğrencilerine iyi örnek olurken, öğrencilerinin ses sağlığını da
korumuş olacaktır. Diğer yandan, Türkiye’de müzik eğitiminin niteliğinin
artmasıyla, müziği seven ve estetik duyguları gelişmiş bireyler
yetişecektir.Bu bağlamda, öncelikli olarak Ses Eğitimi dersine yönelik
hedef ve hedef davranışların belirlenmesi ve eğitimin buna göre
düzenlenmesi gerekmektedir .
Erden’e (1998: 2) göre, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tüm
eğitim etkinlikleri, önceden hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülür.
Kurumda, bireye hangi davranışların nasıl kazandırılacağı, eğitim
programlarında yer alır. Eğitimin niteliği, büyük ölçüde uygulanan
programa bağlıdır. Uygulanan programların aksaklık ve eksiklikleri
giderilip, toplumdaki ve bilim alanlarındaki değişmelere göre yeniden
düzenlendikçe, yani programlar geliştirildikçe eğitimin niteliğinin de
artması beklenir.
Eğitimde, amaçların belirlenmesi ve bu amaçlar ile değerlendirme
süreçleri arasındaki boşluğun doldurulması önemlidir. Belirlenen amaçlar
doğrultusunda davranış değiştirilemediği sürece eğitimde kaliteyi
etkilemek olanaksızdır. Bireyin, topluma yapıcı ve etkin bir şekilde
uyumunu sağlayacak, davranışların gelişmesine yön çizecek amaçların
bilimsel bir temele oturması önem taşımaktadır (Varış, 1976: 14-15).
Özellikle günümüzde bilim, teknoloji ve iletişim alanlarındaki baş
döndürücü gelişmeler, eğitimde program geliştirme çalışmalarının sürekli
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olmasını gerektirmektedir. Eğitim programını oluşturan öğeler nitelik ve
nicelik açısından sürekli değiştiğinden, eğitim programı da sürekli
değişmeye ve gelişmeye açık bir yapıya sahiptir (Sönmez, 2005: 38).Bir
eğitim programının öğeleri şunlardır:
*Kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler (hedefler)
*Hedeflerin göstergesi olan davranışlar
*İçerik ve konunun örüntüsü (üniteler)
*Her davranışı, her bir öğrenciye kazandıracak eğitim durumları
*Her davranışı, her bir öğrencinin kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne
derece kazandığını yoklayan sınama durumları (Sönmez, 2007: 10).
Eğitim programlarını oluşturan tüm öğeler arasında karşılıklı bir
etkileşim olduğu için bir öğede oluşan aksaklık, diğer öğeleri doğrudan ya
da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle, programla ilgili bir karar
alınırken tüm öğeler dikkate alınmalıdır (Erden, 1998: 8). Bu bağlamda,
hedef ve hedef davranışların, eğitim programında öncelikli öneme sahip
olduğu ve programın diğer öğelerine temel oluşturduğu söylenebilir.
Abella’ya (1999: 17) göre; başarılı bir eğitim programının tasarlanması
ve geliştirilmesinde yapılması gereken ilk iş, eğitilecek insan grubunu ve
bunların ne tür bir eğitime gereksinimi olduğunu belirlemektir. Bu amaçla
yapılan işleme ve toplanan verilere genellikle “İhtiyaç Analizi” adı
verilmektedir. Bu bilgiler, birçok değişik kaynaktan derlenir ve genellikle
programın içeriğine, kullanılacak eğitim yöntemine ve uygulamada söz
konusu olabilecek diğer soru ve hususlara ilişkin verileri kapsar. “İhtiyaç
Analizi”, programın hedefleri, kapsamı ve şekli hakkında karar verebilmek
için gerekli olan bilgileri sağlar. Uygun, doğru ve eksiksiz bir “İhtiyaç
Analizi”, programın, eğitilecek bireylere yararlı ve performanslarını
artırmalarına yardımcı olmasını garanti eder.
İhtiyaç
analizi
doğrultusunda
planlı
bir
eğitimin
gerçekleştirilebilmesinde eğitim hedeflerinin belirlenmesi önem
taşımaktadır. Hedef, bireyde bulunması istenilen, eğitim yoluyla
kazandırılabilir nitelikteki istendik özelliklerdir (Tekin, 1982: 11). İstendik
davranışların belirleyicileri; insan, toplum, konu alanı (bilim, sanat, felsefe
vb.) ve doğa olmalıdır. İnsanın kendi biyolojik yapısına, topluma, konu
alanına, doğaya uygun olan ve bunlarla dinamik bir denge kurmasını
sağlayan, tutarlı bir biçimde gelişip kendini gerçekleştirmesine etki eden
özellikler istendik olabilir (Sönmez, 2005: 43).
Bir diğer tanıma göre; “hedef, bir öğrencinin planlanmış ve tertiplenmiş
yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği veya
davranış olarak ifade edilmeye elverişli olan bir özelliktir” (Ertürk, 1979:
25). Eğitim sisteminin bel kemiğini oluşturan ve her aşamada önemli
işlevleri olan hedefler, eğitim düzenini örgütleme, uygulama ve
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değerlendirme sırasında yön gösterici, seçici, eleyici birer ölçüt niteliğini
taşırlar (Bilen, 1999: 5-9).
Mager’a (1962)göre, iyi bir hedefin üç özelliği vardır (aktaran:
Senemoğlu, 2005: 402):
*Performans: Hedef, gözlenebilir bir davranışı ifade etmelidir.
*Durum: Davranışın hangi koşullarda yapılacağı belirtilmelidir.
*Ölçüt: Performans için uygun bir ölçüt verilmelidir.
Öğretim hedefleri, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili olarak
aşamalı bir şekilde sınıflandırılmakta, bu da hedeflerin yazımı ve
seçiminde öğretmenlere yardımcı olmaktadır. Ancak, bir ders için tüm
aşamalarda hedef yazmak ya da her aşamaya aynı ağırlığı vermek doğru
değildir. Önemli olan, verilecek dersin içeriğine uygun hedef yazmaktır
(Tan ve Erdoğan, 2004: 18, 24). Hiçbir hedef alanı bir diğerinden kesin
çizgilerle ayrılmaz ancak, hedefte hangi özellik ağır basıyorsa o alana
yerleştirilir (Senemoğlu, 2005: 404).
Hedef yazımında dikkat edilecek noktalar şunlardır:
*Hedef cümlelerinin sonunda, “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş,
ilgililik, farkındalık, hoşgörürlük” vb. sözcüklerden biri bulunmalıdır.
*Hedeflerin, hangi içerikle ilgili olduğu belirtilmelidir.
*Hedefler, öğrenci davranışını ifade edecek biçimde yazılmalıdır.
*Hedefler, öğrenme süreci olarak değil, öğrenme ürünü olarak ifade
edilmelidir.
*Konu başlıkları, davranışa dönüştürülemeyeceği için hedef olamaz.
*Hedefler, kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır.
*Bir hedef cümlesi, tek bir öğrenme ürününü ifade etmelidir.
*Hedefler, binişik değil, tamamlayıcı, yani bitişik olmalıdır.
*Hedefler, birbirlerini desteklemeli, bir ders için yazılan hedefler kendi
içinde mantıksal olarak tutarlı olmalıdır.
*Hedefler, hangi alanla ilgili yazılıyorsa (bilişsel, duyuşsal, devinişsel), o
alanın niteliklerine ve basamaklarına uygun olmalıdır (Demirel, 2006:
110).
Hedefler, belirgin olarak ifade edilse de davranış olarak tanımları
yapılmazsa, öğrenci etkinliklerinin belirlenmesi öğretmenin kararına
kalacaktır. Bu durum, hedefler ile sınıf etkinlikleri arasındaki bağı koparır,
dolayısıyla hedefleri belirleme ve planlama ile ilgili olarak yüksek düzeyde
yüksek masrafla yapılmış etkinlikleri boşa çıkarır. Bu nedenle, hedefler
belirlenip uygun şekilde ifade edildikten sonra, “davranış” olarak da ifade
edilmelidir (Ertürk, 1979: 56).
Bir hedefin öğrenciler tarafından kazanıldığını gösteren etkinlikler, o
hedefin davranışları olarak adlandırılır. Davranış cümlelerinin sonunda,
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“yazma, söyleme, alma, tutma, çıkarma, düzenleme, isteme” gibi davranış
ifade eden sözcüklerden biri olmalıdır. Davranışlar, kesinlikle hedefle
tutarlı ve o hedefin kazanıldığını belirtmek için yeterli olmalıdır (Tan ve
Erdoğan, 2004: 6).Hedeflerin davranışa dönüştürülmesiile öğretmenöğrenci ilişkisi başarıyla yürütülür, öğrenci daha kolay öğreneceği için
zaman ve enerjiden ekonomi sağlanır ve yapılan planlar gerçekleşir (Bilen,
1999: 7). Hedef davranışlar, eğitim durumlarının ve sınama durumlarının
hazırlanmasına yol göstermekte ve değerlendirme etkinliklerinde ölçütler
takımını oluşturmaktadır (Senemoğlu, 2005:401).
Hedefler davranışa dönüştürülürken, şu esaslara uyulmalıdır:
*Davranışlar, hedef alanını kapsamalı, tanımda bütün kritik davranışlar
bulunmalıdır.
*Davranışların sınırları belli olmalı, her davranış tanımdaki diğer
davranışlardan tamamen ayrı olup, özelliğin belli bir dilimini
yansıtmalıdır.
*Davranışlar kapsamlı olmalı, yani her davranış ilgili birçok davranışı
temsil edecek güçte olmalıdır.
*Davranış, gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.
*Bir grup öğrenci için kritik davranışlar arasında bulunması gerekli
görülen belli bir davranışın, söz konusu başka bir öğrenci için kritik
davranışlar arasında bulunmayabileceği hususu dikkate alınmalıdır.
*Hedef ve davranış ifadeleri karışıklıktan uzak, açık ve seçik olmalıdır. Bir
hedef ifadesi, bir özellik, davranış ifadesi de, bir iş ve hareket göstermelidir
(Ertürk, 1979: 56-57).
Bu açıklamalar doğrultusunda genel bir değerlendirme yapmak
gerekirse, Türkiye’de nitelikli müzik eğitiminin gerçekleşmesi nitelikli
müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, Müzik
Öğretmenliği lisans programında yer alan ve temel derslerden biri olan Ses
Eğitimi dersi için çağdaş eğitim programlarının temelini oluşturan hedef
ve hedef davranışların belirlenmesine gereksinim vardır. Bu gerekçelerden
yola çıkarak bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni yetiştirmede Ses
Eğitimi dersinin hedef ve hedef davranışlarının belirlenmesine yönelik bir
çalışma yapmaktır. Türkiye’de, kaynaklara ulaşılabilindiği kadarıyla Ses
Eğitimi dersi hedef ve hedef davranışlarının belirlenmesine yönelik bir
çalışmaya rastlanamadığından, bu çalışmanın ilk olacağı düşünülmekte,
müzik eğitimi alanında bu yönde yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacağı
umulmaktadır.
2.Yöntem
Bu araştırmada, Tarama modeli ile nitel ve nicel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu
varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
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Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır, herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez. Tarama modelleri, bir araştırmada tek başına
uygulanmakla birlikte, taramanın yer almadığı bir araştırma modelinin tek
başına var olması düşünülemez (Karasar, 2002: 77). Tarama modelinin
yanı sıra kullanılacak olan “Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır” (Yıldırım ve
Şimşek, 2004: 35). Nicel araştırmanın temel çalışma prensibi ise, elde
edilen bulguların bir şekilde sayısal değerlerle ifade edilmesi ve
ölçülebilmesi, yanı sıra,araştırmanın hipotezlere dayandırılması ve bu
hipotezleri test etmesidir (Ekiz, 2003: 93)
Araştırmanın evrenini, en az 25 yıllık deneyimi olan Eğitim
Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları oluşturmaktadır. Bunlar:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı.
Örneklem olarak, evrenin tamamı alınmıştır.
2.1. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada; literatür taraması, görüşme tekniği ve Ses Eğitimi
dersine yönelik öğrenci görüşlerine dayalı olarak ihtiyaç analizi yapmak
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçek ile veri toplanmıştır.
Bu araştırmada görüşme;
*Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine,
*Çalışmakta olan müzik öğretmenlerine,
*Ses Eğitimi öğretim elemanlarına yönelik yapılmıştır.
Her grup için ayrı hazırlanan görüşme formları, 4 ses eğitimi uzmanı, 2
müzik eğitimi uzmanı ve 2 eğitim bilimleri uzmanı tarafından
değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler sonunda madde sayısı, ses
eğitmenleri için 13, müzik öğretmenleri için 10, Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı Lisans Programı 4. sınıf öğrencileri için 10 olarak belirlenmiştir.
Görüşme soruları hazırlanırken açık ve anlaşılır olmasına, sade bir dille
yazılmasına, içerik açısından amaca hizmet edebilecek niteliğe sahip
olmasına ve her grup için oluşturulan sorular arasında uyum olmasına özen
gösterilmiştir. 5 kişi ile ön denemesi yapılan görüşme formu, 20 ses
eğitmeni, 20 müzik öğretmeni ve 20 öğrenci olmak üzere, toplam 60 kişiye
uygulanmıştır. Bireylerle yüz yüze, kayıt yapılarak ve not tutularak yapılan
görüşmeler metne dönüştürülmüştür. Metinlerin analizi, betimsel analiz
yöntemi ile yapılmıştır. Analizin geçerliği için kayıtlar iki ayrı araştırmacı
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tarafından metne dökülerek analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin
geçerliğini saptamak üzere, veri kaynaklarına tekrar dönülerek veriler teyit
edilmiştir. Öğrencilere yönelik görüşme formu Ek 1’de, müzik
öğretmenlerine yönelik görüşme formu Ek 2’de, ses eğitmenlerine yönelik
görüşme formu Ek 3’de yer almaktadır.
Araştırmada, görüşme sorularına destek olması ve daha geniş bir
öğrenci kitlesine ulaşılması amacıyla, ses eğitimi almış olan öğrencilere
yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek maddelerini oluşturmak üzere,
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinden oluşan 60 kişiden, “Ses Eğitimi dersi ile ilgili düşünce ve
beklentileriniz” konulu bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Bu
görüşlerden yola çıkılarak, 35 maddeden oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. 4
ses eğitimi uzmanı, 2 müzik eğitimi uzmanı, 2 eğitim bilimleri uzmanının
ölçekle ilgili görüşlerine başvurulmuş, bu görüşler doğrultusunda madde
sayısı, yarısı olumlu, yarısı olumsuz olmak üzere 25 olarak belirlenmiştir.
Ölçeğin, öğrencilere yönelik hazırlanan görüşme formuyla uyumlu
olmasına dikkat edilmiş, ölçek maddeleri oluşturulurken, kolay
anlaşılabilir olmasına ve sade bir dille yazılmasına özen gösterilmiştir. 10
kişi ile ön denemesi yapılan ölçek son biçimiyle, Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören toplam 305 öğrenciye
uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanacağı fakültelerin seçiminde, müzik
eğitimi açısından köklü kabul edilen ve kuruluşları en eski olan
üniversiteler
temel
alınmıştır.
Ses
Eğitimi
dersinin
gereksinimlerineyönelik öğrenci görüşlerine dayalı ölçek Ek 4’de yer
almaktadır.
2.2.Verilerin Analizi
Araştırmada, ihtiyaç analizine yönelik yapılan görüşme verilerinin
çözümlenmesinde, öncelikle her grup için ayrı hazırlanan sorular
kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra her soru için verilen yanıtlar, kullanma
sıklığına göre alt boyutlara ayrılarak, benzer cümleler arasından her bir
kategori ile ilgili örnek cümleler saptanmıştır.
Ses Eğitimi dersinin gereksinimlerine yönelik öğrenci görüşlerine
dayalı ölçek verilerinin çözümlenmesinde, SPSS programı kullanılarak
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakılmış ve yapılan madde analizi
sonuçları değerlendirilmiştir. Madde-test korelasyonları düşük olan
maddelerin çıkarılması ile nihai ölçekte kalan 21 madde yeniden analiz
edilmiştir. Analiz sonucunda, ölçekteki yalnızca bir maddenin (14.
Madde)madde-test korelasyonu 0.33’tür. Bu değerden daha düşük olan
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maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Diğer maddelerin madde-test
korelasyonları ise, 0.44 ile 0.76 arasında değer almaktadır. Bu değerlere
sahip olan maddelerin, Ses Eğitimi dersine yönelik yapılan ihtiyaç analizi
için geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ölçek
maddelerinin ortalamalarına bakıldığında; en düşük değerin 2.31, en
yüksek değerin 3.41 olduğu görülmektedir. Böylece, Ses Eğitimi dersinde
bu maddelere yönelik konulara gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır.
Ölçekteki açık uçlu sorulara ait verilerin çözümlenmesinde, sorular
kategorilere ayrılarak soruları yanıtlayan öğrenci sayısı ve yüzdeleri
belirlenmiş ve Ses Eğitimi dersinin gereksinimlerine yönelik bir yargıya
varılmıştır.
Tablo 1. Ses Eğitimi Dersinin Gereksinimlerine Yönelik Öğrenci
Görüşlerine Dayalı Ölçeğin Güvenirlik Katsayısı
n

Madde sayısı

305

23

CronbachAlpha Güvenirlik Katsayısı
.92

Tablo 2. Nihai Ölçeğin Analizi
n

Madde sayısı

305

Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı

21

.94

Tablo 3.Ses Eğitimi Dersinin Gereksinimlerine Yönelik Öğrenci
Görüşlerine Dayalı ÖlçektekiMaddelerin Madde-Test Korelasyonu Analiz
Sonuçları
Madde numarası

Madde-Test Korelasyonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

.18
.61
.68
.70
.73
.74
.76
.73
.64
.69
.71
.69
.56
.33
.44
.62
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17
18
19
20
21
22
23

.63
.57
.24
.58
.61
.61
.73

Tablo 4. Nihai Ölçekteki Maddelerin Madde-Test Korelasyonu Analiz
Sonuçları
Madde Numarası
2

Madde-Test Korelasyonu
.59

3

.66

4

.70

5

.72

6

.73

7

.75

8

.73

9

.64

10

.70

11

.72

12

.70

13

.57

14

.33

15

.47

16

.63

17

.64

18

.58

20

.59

21

.63

22

.62

23

.74

Tablo 5. Ses Eğitimi Dersinin Gereksinimlerine Yönelik Öğrenci
Görüşlerine Dayalı Ölçek Maddelerinin Ortalaması
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Madde Numarası

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

3.11
3.11
3.22
3.28
3.17
2.96
3.20
2.93
3.31
3.25
3.08
3.41
2.99
2.54
2.97
2.57
2.42
2.31
3.00
3.18
3.28

3. Bulgular ve Yorumlar
Ses eğitimi dersinin hedef ve hedef davranışlarının belirlenmesi
amacıyla yapılan bu araştırmada, ihtiyaç analizi doğrultusunda öğrenciler,
müzik öğretmenleri ve ses eğitmenlerine yönelik yapılan görüşmelerin
sonuçları ile ölçek maddelerinin analizinden elde edilen verilerinsonuçları
birbirini desteklemektedir. Öğrenciler, müzik öğretmenleri ve ses
eğitmenlerine yönelik yapılan görüşmelerin sonucunda genel olarak
araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar şunlardır:
*Ses Eğitimi dersinde, kuramsal içeriğe (ses anatomisi, sesin oluşumu,
seslerin sınıflandırılması, ses sağlığı ve korunması vb.) ve teknik
uygulamalara ağırlık verilmeli, her öğrencinin ses özelliğine, yeteneğine
ve gelişimine uygun ses eğitimi repertuvarı kullanılmalıdır.
*Ses Eğitimi dersi, ilgili derslerle koordinasyon sağlanarak işlenmelidir.
*Ses Eğitimi dersi, piyano eşliği ile işlenmelidir.
*Ses Eğitimi dersinde, çocukluk ve ergenlik dönemi ses eğitimi konusuna
yer verilmeli, okul şarkıları repertuvarı çalışılmalıdır.
*Ses Eğitimi dersi, konuşma eğitimini içermelidir.
*Ses Eğitimi dersinde, öğrenciler dinletiye yönlendirilmelidir.
*Ses Eğitimi dersine yönelik değerlendirme ölçütleri belirlenmelidir.
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*Ses Eğitimi dersinde edinilen bilgi ve becerilerin mesleki alana
aktarılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
Ölçekteki açık uçlu sorulara verilen yanıtların verileri
değerlendirildiğinde, ölçeğin diğer maddeleriyle paralellik gösterdiği
görülmektedir. Ölçekte yer alan açık uçlu sorulardan, “Ses Eğitimi dersine
yönelik farklı bir sorun yaşıyorsanız lütfen belirtiniz” sorusuna, 305
kişiden 47’si yanıt vermiştir (%15.41). Ortak görüşler; ses özelliklerinin
dikkate alınmaması, teknik bilgi ve uygulamaların tam anlaşılmaması ve
yetersiz olması, ses eğitmenleri arasındaki öğretme tekniğinden
kaynaklanan farklı yaklaşımların çelişki yaratması ve yabancı şarkı
sözlerinin telaffuzu ile ilgili sorunlar olarak belirtilmiştir. “Ses Eğitimi
dersine yönelik bir öneriniz varsa lütfen belirtiniz.” sorusuna, 305 kişiden
91’i yanıt vermiştir (%29.84). Önerilere yönelik ortak görüşler; ders
süresinin artırılması, repertuarın çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi, ses
özelliklerinin dikkate alınması,farklı müzik türlerine uygun şarkı söyleme
tekniklerine yer verilmesi olarak belirtilmiştir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda, Ses Eğitimi dersine yönelik ihtiyaç
analizi yapmak amacıyla toplanan verilerden elde edilen bulgular ışığında,
dersin hedef ve hedef davranışlarının belirgin olmadığı sonucuna
varılmıştır. Bu nedenle, Ses Eğitimi dersine yönelik bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel alan hedefleri belirlenmiş, belirlenen hedefler doğrultusunda
hedef davranışların gerçekleştirilmesi amacıyla seçilecek konularla ilgili
“Belirtke Tablosu” hazırlanmıştır. Belirtke Tablosu ya da diğer tanımla
Hedef-İçerik Çizelgesi, bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef
davranışlarla program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde
gösterilmesidir (Demirel, 1999: 120). Aşağıda, bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel alan hedeflerine yönelik belirtke tabloları yer almaktadır.
Tablo 6. Bilişsel Alan Hedeflerine Yönelik Belirtke Tablosu

x

x
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Sentez

x

Analiz

Kavrama

x

Ses ve solunum organları ile ilgili
anatomi-fizyoloji bilgisi
Sesin oluşumu bilgisi

Uygulama

Bilgi

Hedefler

Değerlendirme

Hedef Basamakları

İnsan seslerinin sınıflandırılması
bilgisi
Ses sağlığı ve korunması bilgisi

x

x

x

x

x

x

Çocuk seslerinin özellikleri bilgisi

x

x

x

x

Ergenlik dönemi ses özellikleri bilgisi

x

x

x

x

Okul şarkılarının nasıl seçileceği
bilgisi
Şarkı söylemede doğru ve dengeli
vücut duruşu bilgisi
Şarkı söylemede vücut yumuşaklığı ve
rahatlığı bilgisi
Şarkı söylemede diyafram kontrolü
bilgisi
Çocuk seslerinin eğitimi bilgisi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ergenlik dönemi ses eğitimi bilgisi

x

x

x

Tablo 7. Duyuşsal Alan Hedeflerine Yönelik Belirtke Tablosu

Şarkı söylemeye istekli olma
Ses eğitimi tekniklerini öğrenmeye
istekli olma
Ses eğitimine yönelik yeni teknik
beceriler kazanmaktan mutlu olma
Şarkı söylemeyle ilgili teknik
çalışmaları kendi kendine
pekiştirmeye istekli olma
Öğrendiği bilgi ve becerileri, kendi
kişiliği ve ses özellikleriyle
bütünleştirme
Öğrendiği ses eğitimi tekniklerini,
öğrencilerin (çocuk ve ergen)
düzeyine göre uyarlamaya istekli olma
Ergen ses problemlerinin farkına
varma
Çocuk ve ergen ses eğitimine ilişkin
planlamayla ilgili önerilerde bulunma
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x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

Kişilik haline
getirme

Örgütleme

Tepkide
bulunma

Alma

Hedefler

Değer verme

Hedef Basamakları

Ders dışı çalışmalara istekli olma
(okuma, araştırma, dinleme, seminer
ve konserlere gitme vb.)
Şarkı söyleme davranışını
içselleştirerek kişiliğinin bir parçası
haline dönüştürme

x

x
x

x

Tablo 8. Devinişsel Alan Hedeflerine Yönelik Belirtke Tablosu

Mekanikleşme

x

Vücudu içten ve dıştan
yumuşatabilme

x

x

x

x

Diyafram kontrolünü oluşturabilme

x

x

x

x

x

Doğru ve güzel ses üretebilme

x

x

x

x

x

Doğru, güzel ve etkili konuşabilme

x

x

x

x

x

Rezonans bölgelerini doğru
kullanabilme

x

x

x

x

x

Register geçişlerini doğru yapabilme

x

x

x

x

x

Müzikal söyleyebilme

x

Yaratma

Kılavuzla
yapma

x

Uygulama

Kurulma

Doğru ve dengeli vücut duruşunu
sağlayabilme

Hedefler

Beceri haline
getirme

Algılama

Hedef Basamakları

x

Çocuk seslerinin eğitimi ile ilgili
becerilerikazanabilme
Ergenlik dönemine yönelik ses
eğitimi becerileri kazanabilme

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Birlikte söyleme becerilerini
geliştirebilme

x

x

x

x

x

Okul şarkılarını özelliklerine uygun
söyleyebilme

x

x

x

x

x

Ses Eğitimi dersi hedefleri ile bu hedefler doğrultusunda belirlenen hedef
davranışlar aşağıda yer almaktadır.
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Bilişsel Alan Hedefleri ve Hedef Davranışlar
Hedef: Ses ve solunum organları ile ilgili anatomi-fizyoloji bilgisi
Davranışlar
*Ses ve solunum organlarını sınıflandırarak, isimlerini söyler.
*Gösterilen resim ve şekillerin, hangi solunum ve ses organına ait
olduğunu söyler.
*Ses ve solunum organlarının, ses oluşum sürecindeki görevlerini açıklar.
Hedef: Sesin oluşumu bilgisi
Davranışlar
*Ses oluşum sürecini açıklar.
Hedef: İnsan seslerinin sınıflandırılması bilgisi
Davranışlar
*İnsan seslerini sınıflandırarak, isimlerini söyler.
*Dinlediği sesin, hangi ses sınıfına ait olduğunu söyler.
Hedef: Ses sağlığı ve korunması bilgisi
Davranışlar
*Ses sağlığını korumanın şarkı söylemedeki önemini açıklar.
*Sesi koruma açısından önemli olan yararlı-zararlı alışkanlıkları açıklar.
*Sesi kullanırken, sessağlığını bozacak davranışlardan kaçınır.
Hedef: Çocuk seslerinin özellikleri bilgisi
Davranışlar
*Çocuk seslerini sınıflandırarak, isimlerini söyler.
*Çocuk seslerinin ses sınırlarını söyler.
Hedef: Ergenlik dönemi ses özellikleri bilgisi
Davranışlar
*Ergenlik dönemi ses değişiminin, hangi yaşlar arasında olduğunu söyler.
*Ergenlik dönemindeki kızların ses özelliklerini söyler.
*Ergenlik dönemindeki erkeklerin ses özelliklerini söyler.
*Ergenlik dönemi ses değişiminin nedenlerini, fizyolojisiniaçıklayarak
söyler.
Hedef: Okul şarkılarının nasıl seçileceği bilgisi
Davranışlar
*Hangi yaş grubunun, hangi ses sınırlarına sahip olması gerektiğini
söyler.
*Şarkıların ritmik yapısının nasıl olması gerektiğini söyler.
*Şarkılarda ses-söz uyumunun nasıl olması gerektiğini söyler.
*Şarkı sözlerinin içeriğinin, yaş grubuna göre hangi özellikleri göstermesi
gerektiğini söyler.
*Şarkıların biçimsel olarak doğru olup olmadığını analiz eder.
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Hedef: Şarkı söylemede, doğru ve dengeli vücut duruşu bilgisi
Davranışlar
*Doğru ve dengeli vücut duruşunu tanımlar.
*Doğru ve dengeli vücut duruşunun şarkı söylemedeki önemini söyler.
*Doğru ve dengeli vücut duruşunun şarkı söylemedeki işlevlerini söyler.
Hedef: Şarkı söylemede vücudu yumuşaklığı ve rahatlığı bilgisi
Davranışlar
*Vücudu içten ve dıştan yumuşatabilmenin aşamalarını söyler.
*Vücudu içten ve dıştan yumuşatabilmenin şarkı söylemedeki önemini
açıklar.
*Psikolojinin, şarkı söyleme üzerindeki etkisini açıklar.
Hedef: Şarkı söylemede, diyafram kontrolü bilgisi
Davranışlar
*Diyaframın anatomisini açıklar.
*Diyaframın nasıl çalıştığını söyler.
*Diyafram solunumunun aşamalarını sıralar.
*Diyafram solunumunun yararlarını söyler.
*Diyafram kontrolünün nasıl oluştuğunu söyler.
*Diyafram kontrolü ile şarkı söyleme arasındaki bağı kurar.
Hedef: Çocuk seslerinin eğitimi bilgisi
Davranışlar
*Çocuk seslerinin eğitiminde, egzersizlerin hangi nitelikleri taşıması
gerektiğini söyler.
*Solunum egzersizlerinin nasıl yapılacağını söyler.
*Solunum ve ses egzersizlerinin bağlantısının nasıl kurulacağını söyler.
*Artikülasyona (boğumlama) yönelik ne tür egzersizler yapılacağını
söyler.
*Nüans çalışmalarının nasıl yapılacağını söyler.
*Vücudu içten ve dıştan yumuşatma, işitme eğitimi, solunum, ses ve sessoluk bağlantısı çalışmalarının, şarkıyla nasıl ilişkilendirileceğini açıklar.
Hedef: Ergenlik dönemi ses eğitimi bilgisi
Davranışlar
*Ergen seslerinin eğitiminde, egzersizlerin hangi nitelikleri taşıması
gerektiğini söyler.
*Solunum egzersizlerinin nasıl yapılacağını söyler.
*Solunum ve ses egzersizlerinin bağlantısının nasıl kurulacağını söyler.
*Artikülasyona (boğumlama) yönelik ne tür egzersizler yapılacağını
söyler.
*Nüans çalışmalarının nasıl yapılacağını söyler.
*Vücudu içten ve dıştan yumuşatma, işitme eğitimi, solunum, ses ve sessoluk bağlantısı çalışmalarının, şarkıyla nasıl ilişkilendirileceğini açıklar.
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*Ergenlik döneminde, ne tür alternatif çalışmalar yaptırabileceğini söyler.
Duyuşsal Alan Hedefleri ve Hedef Davranışlar
Hedef: Şarkı söylemeye istekli olma.
Davranışlar
*Başkalarının yanında ve topluluk önünde çekinmeden şarkı söyler.
*Sesini, müzikal ifade aracı olarak kullanmaktan zevk alır.
Hedef: Ses eğitimi tekniklerini öğrenmeye istekli olma.
Davranışlar
*Derslere gönüllü olarak katılır.
*Öğretilen teknikleri gereği gibi yapar.
*Derste öğrendiklerini pekiştirmek için ayrıca zaman ayırır.
*Ödevlerini zamanında ve istenilen nitelikte özenle yapıp bitirir.
*Diğer arkadaşlarına yardım etme konusunda istekli olur.
Hedef: Ses eğitimine yönelik teknik beceriler kazanmaktan mutlu olma.
Davranışlar
*Ses eğitimine yönelik teknik becerileri merak eder.
*Müzikal ifadelere yönelik farklı teknik becerileri merak eder,
kullanmaya istekli olur.
*Ses eğitimine yönelik teknik becerileri geliştirmek için, araştırmaya
istekli olur.
Hedef: Şarkı söylemeyle ilgili teknik çalışmaları, kendi kendine
pekiştirmeye istekli olma.
Davranışlar
*Öğrendiği teknik becerileri pekiştirmek için, ders dışı çalışmalara zaman
ayırır.
*Öğrendiği teknik becerilerin doğruluğunu kontrol ettirir.
Hedef: Öğrendiği bilgi ve becerileri, kendi kişiliği ve ses özellikleriyle
bütünleştirme.
Davranışlar
*Teknik çalışmaları, sesinin doğallığını koruyarak, denetimli yapmaya
çalışır.
*Sesindeki teknik sorunları giderene kadar, sürekli ve düzenli çalışır.
*Yapılan eleştirileri dikkatle dinler ve hatalarını düzeltmeye çalışır.
*Gerektiğinde, bilgi ve becerilerini sergilemeye istekli olur.
*Dinlediği eserleri eleştirir.
Hedef: Öğrendiği ses eğitimi tekniklerini, çocuk ve ergen ses
özelliklerine göre uyarlamaya istekli olma.
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Davranışlar
*Öğrendiği ses eğitimi tekniklerini, çocuk ve ergen ses özelliklerine göre
uyarlamanın gerekliliğine inanır.
*Bu konuyla ilgili araştırma yapma isteği gösterir.
*Çocuk ses eğitimine yönelik planlamayla ilgili önerilerde bulunur.
*Ergen ses eğitimine yönelik planlamayla ilgili önerilerde bulunur.
Hedef: Ergen ses problemlerinin farkına varma.
Davranışlar
*Ergenlik dönemi ses değişiminden kaynaklanan sorunları açıklar.
*Ergenlik dönemi ses eğitiminde, ne tür çalışmalar yapılacağına yönelik
araştırma yapmaya istek gösterir.
Hedef: Ders dışı çalışmalara istekli olma
Davranışlar
*Ders dışı çalışmalara zaman ayırır.
*Alanla ilgili yayınları araştırır.
*Alanla ilgili yayınları okur.
*Alanla ilgili materyali alır, dinler-izler.
*Alanla ilgili, seminer, work-shop vb. etkinliklere katılır.
*Resital, konser vb. etkinliklerde görev alır.
*Grup çalışmalarına, korolara katılır.
*Konser, resital, müzikal, opera vb. etkinliklere gider-katılır.
Hedef: Şarkı söyleme davranışını, kişiliğinin bir parçası haline
dönüştürme.
Davranışlar
*Teknik çalışmaları her zaman yapar.
*Teknik sorunları çözmek için sürekli uğraşır.
*Şarkı söylemede, ses eğitimi tekniklerini gereği gibi kullanır.
*Şarkıları, kendine özgü yorumlar.
*Resital, konser vb. etkinliklerde görev alır.
*Arkadaşlarıyla her zaman yardımlaşır.
*Arkadaşlarıyla ortak çalışmalar, dinletiler yapar.
Devinişsel Alan Hedefleri ve Hedef Davranışlar
Hedef: Doğru ve dengeli vücut duruşunu sağlayabilme
Davranışlar
*Doğru ve dengeli vücut duruşunu tanımlar.
*Doğru ve dengeli vücut duruşunu gösterir (baş, boyun, omuzlar, kollar,
sırt ve bacaklar).
Hedef: Vücudu içten ve dıştan yumuşatabilme
Davranışlar
*Zihinsel olarak gevşer ve şarkı söylemeye konsantre olur.
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*Baş, boyun, omuzlar, bel, kollar ve bacakları yumuşak hareketlerle
gevşetir.
Hedef: Diyafram kontrolünü oluşturabilme
Davranışlar
*Soluğu doğru yere alır.
*Soluğu aldıktan sonra, kontrollü olarak verir.
*Soluğu, farklı egzersizlerle kontrollü olarak verme çalışmaları yapar.
*Soluğu, farklı nüanslarla kontrollü olarak verme çalışmaları yapar.
Hedef: Doğru ve güzel ses üretebilme
Davranışlar
*Doğru ve dengeli vücut duruşunu sağlar.
*Soluğu doğru yere alır.
*Soluğu kontrollü olarak verir.
*Rezonans boşluklarını doğru kullanır.
Hedef: Doğru, güzel ve etkili konuşabilme
Davranışlar
*Solunum kontrolünü sağlar.
*Artikülasyonu doğru yapar.
*Kısa, açık ve anlaşılır ifadeler kullanır.
*Doğru tempoda konuşur.
*Konuşmada tonlamaya özen gösterir.
*Mimiklerini ve beden dilini doğru kullanır.
Hedef: Rezonans bölgelerini doğru kullanabilme
Davranışlar
*Doğru ve dengeli vücut duruşunu alır.
*Çene, dudak, dil ve damak pozisyonunu doğru alır.
*Soluğu doğru yere alır ve kontrollü olarak verirken, sesle bağlantısını
doğru kurar.
Hedef: Registerler arası geçişleri doğru yapabilme.
Davranışlar
*Doğru ve dengeli vücut duruşunu alır.
*Solunum kontrolünü sağlar.
*Göğüs, orta ve kafa seslerini rezonans bölgesinde toplama çalışmalarını
doğru yapar.
*Göğüs, orta ve kafa sesi geçişlerine yönelik çalışmaları doğru yapar.
Hedef: Müzikal söyleyebilme
Davranışlar
*Ses egzersizlerinde nüansları doğru yapar.
*Şarkıda nüansları doğru yapar.
*Ezginin ve şarkı sözlerinin yansıttığı duyguyu hissederek söyler.
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*Şarkıları, dönem özelliklerine uygun stilde söyler.
*Şarkıları, türüne göre uygun stilde söyler.
Hedef: Çocuk seslerinin eğitimi ile ilgili becerileri kazanabilme.
Davranışlar
*Çocukların yaş gruplarına göre, vücudu içten ve dıştan yumuşatma ile
solunum alıştırmalarını iç içe geçirerek oyunlar oluşturur.
*Sesi rezonans bölgesine alma ile ilgili somut çalışmalar oluşturur.
*Ses egzersizlerini, çocukların ses sınırlarına uygun seçer.
*Şarkıları, çocukların ses sınırlarına uygun seçer.
*Çocuk şarkılarına ilişkin ses egzersizleri yazar.
Hedef: Ergenlik dönemine yönelik ses eğitimi becerileri kazanabilme
Davranışlar
*Ergenlik dönemi ve bu dönemde ses sağlığını korumaya yönelik
yapılması gerekenlerle ilgili öğrencileri bilgilendirir.
*Ergen seslerinin özelliklerine uygun ses egzersizleri yaptırır.
*Şarkı söylerken, sesi yormayacak nüanslar yaptırır.
*Şarkıları gerektiğinde transpoze eder.
*Alternatif çalışmalar yaptırır (çalgı çalma, ikinci sesle eşlik etme, müzik
dinletme vb.).
Hedef: Birlikte söyleme becerilerini geliştirebilme.
Davranışlar
*Birlikte söyleme çalışmalarında, birbirini dinlemeye özen gösterir.
*Birlikte söyleme çalışmalarında, ritm ve ezgi birlikteliğine dikkat eder.
*Birlikte söyleme çalışmalarında, soluk yerlerine dikkat eder.
*Birlikte söyleme çalışmalarında, nüans birlikteliğine dikkat eder.
*Birlikte söyleme çalışmalarında, artikülasyon birlikteliğine dikkat eder.
*Çalgı ve orkestra eşliğinde, solo ve birlikte söyleme çalışmaları yapar.
Hedef: Okul şarkılarını, özelliklerine uygun söyleyebilme
Davranışlar
*Okul şarkılarını, düzeyine, türüne ve içeriğine uygun stilde söyler
(tekerleme, ninni, marş, türkü vb.).
4.Sonuç ve Öneriler
Müzik öğretmeni yetiştirmede Ses Eğitimi dersi hedef ve hedef
davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada,araştırma
bulgularından elde edilen sonuçlar şunlardır:
*Ses Eğitimi dersinde kuramsal içeriğe (ses anatomisi, sesin oluşumu,
seslerin sınıflandırılması, ses sağlığı ve korunması vb.) ve teknik
uygulamalara ağırlık verilmeli, her öğrencinin ses özelliğine, yeteneğine
ve gelişimine uygun ses eğitimi repertuvarı kullanılmalıdır.
*Ses Eğitimi dersi, ilgili derslerle koordinasyon sağlanarak işlenmelidir.
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*Ses Eğitimi dersi, piyano eşliği ile işlenmelidir.
*Ses Eğitimi dersinde, çocukluk ve ergenlik dönemi ses eğitimi konusuna
yer verilmeli, okul şarkıları repertuarı çalışılmalıdır.
*Ses Eğitimi dersi, konuşma eğitimini içermelidir.
*Ses Eğitimi dersinde, öğrenciler dinletiye yönlendirilmelidir.
*Ses Eğitimi dersinde edinilen bilgi ve becerilerin mesleki alana
aktarılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, Ses Eğitimi dersinin çağdaş bir
eğitim programının temel öğeleri olan hedef ve hedef davranışlarının
yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesini desteklemektedir. Bilen
(1999: 7), planlı bir eğitimin gerçekleştirilebilmesinde eğitim hedeflerinin
belirlenmesinin önem taşıdığını belirtmektedir.Hedefler, belirlendikten
sonra “davranış” olarak da ifade edilmelidir. Hedeflerin davranışa
dönüştürülmesi, hedefin iş ve hareket gösterir biçimde ifade edilmesidir.
Bu şekilde öğretmen-öğrenci ilişkisi başarıyla yürütülür, öğrenci daha
kolay öğreneceği için, zaman ve enerjiden ekonomi sağlanır ve yapılan
planlar gerçekleşir. Ayrıca, hedef davranışlar, eğitim durumlarının ve
sınama durumlarının hazırlanmasına yol göstermekte ve değerlendirme
etkinliklerinde ölçütler takımını oluşturmaktadır (Senemoğlu, 2005: 401).
Ses Eğitimi dersinin nitelikli bir eğitim anlayışıyla uygulanabilmesi
amacıyla, öğrencilerin davranışlarını istendik yönde değiştirebilmek ve
yeni davranışlar kazandırabilmek için, çağdaş bir program anlayışının
gereği olan derse yönelik hedeflerin ve hedef davranışların belirlenmesi
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Ses Eğitimi dersine yönelik hedef ve
hedef davranışların yeniden düzenlenmesi, dersin daha işlevsel olmasını
sağlayarak müzik öğretmeni adaylarının kuram ve uygulama düzeyinde en
iyi şekilde yetişmelerini ve ilerideki meslek hayatlarında donanımlı birer
müzik öğretmeni olmalarını sağlayacaktır. Bu durum,genel müzik
eğitiminin niteliğine de yansıyacak, ulusal müzik kültürümüzün ve müzik
anlayışımızın gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Araştırma sonuçlarına dayanarak sunulacak öneriler şunlardır:
1. Ses Eğitimi dersi, aşağıdaki gereksinimler doğrultusunda işlenmelidir:
*Ses Eğitimi dersinde kuramsal konulara (ses anatomisi, sesin oluşumu,
seslerin sınıflandırılması, ses sağlığı ve korunması vb.) yer verilmelidir.
*SesEğitimidersinde teknik uygulamalara ağırlık verilmeli, her öğrencinin
ses özelliğine, yeteneğine ve gelişimine uygun ses eğitimi repertuarı
kullanılmalıdır.
*Ses Eğitimi dersi, ilgili derslerle koordinasyon sağlanarak işlenmelidir.
*Ses Eğitimi dersi, piyano eşliği ile işlenmelidir.
*Ses Eğitimidersinde, çocukluk ve ergenlik dönemi ses eğitimi konusuna
yer verilmeli, okul şarkıları repertuarı çalışılmalıdır.
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*Ses Eğitimidersi, konuşma eğitimini içermelidir.
*Ses Eğitimidersinde öğrenciler dinletiye yönlendirilmelidir.
*Ses Eğitimi dersine yönelik değerlendirme ölçütleri belirlenmelidir.
*Ses Eğitimi dersinde, edinilen bilgi ve becerilerin mesleki alana
aktarılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
2. Müzik öğretmeni yetiştirmede temel ders olan BSE dersi, Müzik
Öğretmenliği Lisans Programında sekiz yarıyıl olmalıdır.
3. Müzik öğretmenliğinin amaçları ve hedefleri yönünde, diğer derslerle
koordinasyon sağlanmalıdır.
4. Öğrenciler, müzik eğitiminde ses eğitiminin önemi konusunda
bilinçlendirilmeli, dersler bilimsel bir temele dayalı olarak, gerekli yöntem,
teknik ve uygun araç-gereç kullanılarak işlenmelidir.
5. Ses Eğitimi dersinin ilkeleri, amaçları, hedef ve hedef davranışları,
eğitim-öğretim yöntemleri ve ölçme-değerlendirme sistemleri ile ilgili
olarak, aynı alanın öğretim elemanları ve kurumlar arasında iletişim
sağlanmalı ve uygulamada ortak bir anlayış benimsenmelidir.
6. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar ile ilk ve orta öğretim kurumları
ve bu okullarda görevli müzik öğretmenleri ile koordinasyon kurulmalı, bu
kurumlarda yapılan müzik eğitimi derslerinde yaşanan sorunlar ve
gereksinimler yönünde Ses Eğitimi dersine yön verilmelidir.
Bu araştırmanın ışığında, araştırma konusuyla bağlantılı olabilecek
ayrıca şu öneriler sunulabilir:
*Diğer üniversitelerle işbirliği yapılarak, Ses Eğitimi dersi ile ilgili ihtiyaç
analizine yönelik ülke genelinde ekip çalışmaları yapılmalıdır.
*Müzik Eğitimi Bölümleri ile yurt dışında özellikle gelişmiş ülkelerde,
aynı işleve sahip eğitim kurumları arasında iletişim kurulmalı ve eğitim
alanındaki gelişmeler izlenmelidir.
*Ses eğitimi alanını daha bilimsel bir temele oturtmak ve sorunlara uygun
çözümler bulmak amacıyla, ilgili bilim dallarıyla ve uzman kişilerle iş
birliği halinde çalışılmalı, değişen ve gelişen çağa uygun yeni bilgi ve
uygulamalar izlenmelidir.
*Yurt genelinde, Müzik Eğitimi Bölümleri arasında düzenli olarak sırayla
yapılacak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, konser vb.
etkinliklerle iletişim ve etkileşimin sağlanması ve sürdürülmesi, eğitimde
verimliliği ve kaliteyi artırarak gelişmeyi hızlandıracaktır.
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Ek 1
Öğrencilere Yönelik Görüşme Soruları
1.Aldığınız ses eğitimi haftalık ders saati ve dönem olarak süre yönünden
yeterli mi?
2.Derslerde en sık yaşadığınız sorunlar nelerdir? Bunları ne sıklıkta
yaşıyorsunuz?
a) Diyafram soluğuyla ilgili
b) Ses-soluk bağlantısıyla ilgili
c) Sesin rezonans bölgesine alınmasıyla ilgili
d) Register ile ilgili
e) Ritm, ezgi, entonasyon ve artikülasyonla ilgili
f) Müzikal söyleme ile ilgili
3.Aldığınız ses eğitimi kuramsal ve uygulama olarak içerik açısından
yeterli mi?
4.Kuramsal bilgiyi rahatça uygulamaya geçirebiliyor musunuz?
5.Sesinizin özelliklerine ve gelişme sürecine uygun şarkılarla
çalıştırıldığınızıdüşünüyor musunuz?
6.Piyano eşliğiyle çalıştırılmanın gereğine inanıyor musunuz? Neden?
Derslerde yapılan piyano eşliğini yeterli buluyor musunuz?
7.Ses Eğitimi dersi, okul şarkıları repertuarını içermeli midir? Neden?
8.Ses eğitimi sürecinde dinletinin önemine inanıyor musunuz?
Dinletilere katılma konusunda düşünceniz nedir? Dinletinin, ilerideki
meslek yaşantısına olan etkisine inanıyor musunuz?
9.a) Aldığınız eğitimi, uygulama okullarındaki derslerde kendi sesinizi
kullanırken rahatça yansıtabiliyor musunuz?
b) Aldığınız eğitimi, öğrencilerin sesini eğitirken rahatça yansıtabiliyor
musunuz?
10. Sizce, Ses Eğitimi dersi, çocukluk ve ergenlik dönemi ses eğitimi
konusunu içermeli midir? Neden?
Ek 2
Müzik Öğretmenlerine Yönelik Görüşme Soruları
1.Aldığınız ses eğitimi, haftalık ders saati ve dönem olarak süre
yönünden yeterli miydi? Nasılolmasını isterdiniz?
2.Öğrenciliğinizde, derslerde en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdi?
a) Diyafram soluğuyla ilgili
b) Ses-soluk bağlantısıyla ilgili
c) Sesin rezonans bölgesine alınmasıyla ilgili
d) Register ile ilgili
e) Ritm, ezgi, entonasyon ve artikülasyonla ilgili
f) Müzikal söyleme ile ilgili
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3.Aldığınız ses eğitimi, kuramsal ve uygulama olarak, içerik açısından
yeterli miydi? Neden?
4. Öğrenciliğinizde okul şarkıları repertuarı çalıştınız mı? Bunun önemine
inanıyor musunuz? Neden?
5.Öğrenciliğinizde piyano eşlikli çalıştınız mı? Eşlikli çalışmanın önemine
inanıyor musunuz? Neden?
6. a) Aldığınız eğitimi, kendi sesinizi kullanırken, derslerinize rahatça
yansıtabiliyor musunuz? Neden?
b) Öğrencilerinizin sesini eğitirken, derslerinize rahatça yansıtabiliyor
musunuz? Neden?
7.Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ses eğitimi açısından (kuramsal
ve uygulama olarak) kendinizi yeterli buluyor musunuz? Ergenlik dönemi
ses değişimi sorunlarıyla başedebiliyor musunuz? Nasıl?
8. Uzun yıllardır çalışıyorsanız sesinizde zamanla yıpranma oldu mu?
Olduysabunu neye bağlıyorsunuz?
9. Dersleri daha çok şarkı söyleyerek mi, yoksa çalgı kullanarak mı
işliyorsunuz? Neden?
10. Deneyimleriniz sonucunda, öğrenim gören müzik öğretmeni adayları
seseğitimi yönünden nasıl yetiştirilmeliler? Önerileriniz nelerdir?
Ek 3
Ses Eğitmenlerine Yönelik Görüşme Soruları
1.Sizce, bir müzik öğretmeni adayının sınıfta sesini etkili kullanabilmesi
için, Ses Eğitimi dersi, kaç dönem, haftada kaç saatlik süreyle programda
yer almalıdır? Neden?
2.Derslerde en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
a) Diyafram soluğuyla ilgili
b) Ses-soluk bağlantısıyla ilgili
c) Sesin rezonans bölgesine alınmasıyla ilgili
d) Register ile ilgili
e) Ritm, ezgi, entonasyon ve artikülasyonla ilgili
f) Müzikal söyleme ile ilgili
3.Ses Eğitimi dersi, kuramsal bilgiyi de içermeli midir? Neden? Eğer
içeriyorsa, başlıca hangi kuramsal konuları içermelidir?
4.Ses eğitiminin başlangıç aşamasında, öğrencinin sesinin özelliklerini
saptamada hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
5.Solunum ve ses egzersizlerini uygularken nelere dikkat ediyorsunuz?
(Sorunlu seslere, öğrencinin gelişme sürecine ve şarkıların özelliklerine
yönelik olarak)
6.Sizce ses eğitiminde doğru repertuar seçiminin önemi nedir? Bunun için
neleredikkat ediyorsunuz?
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7.Ses Eğitimi dersinin, okul şarkıları repertuarını içermesini gerekli
buluyor musunuz? Neden?
8.Ses eğitimi sürecinde öğrencinin katılacağı dinletinin önemine ve
ilerideki meslek yaşantısına olan etkisine inanıyor musunuz? Neden?
9.Derslerde öğrencilerinizi çalıştırırken, piyano ile eşlik etmenizin önemi
ve gereğine inanıyor musunuz? Neden?
10.Ses Eğitimi dersinde, Türkçe şarkılara ağırlık verilmesinin hangi
yönlerden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
11.Değerlendirmede nasıl bir yöntem izlenmelidir? Değerlendirme
sürecinde kriterlerin saptanmasının gerekliliğine inanıyor musunuz? Bu
kriterler neler olmalıdır?
12.Ses Eğitimi dersi için, derli toplu bir materyal olmasının gerekliliği ve
önemi konusunda düşünceleriniz nelerdir?
13.Ses Eğitimi dersi için, ortak noktaların bulunduğu bir program çatısında
birleşilmesinin gerekliliğine inanıyor musunuz? Sizce bunun önemi nedir?
Ek 4
Ses Eğitimi Dersinin GereksinimlerineYönelik Öğrenci
Görüşlerine Dayalı Ölçek
Değerli öğrenci,
Bu ölçek, bir doktora tezinde kullanılmak üzere, Ses Eğitimi dersine
yönelik görüşlerinizi almak amacı ile geliştirilmiştir. Beşli likert tipi olarak
geliştirilen ölçek, 2’si açık uçlu olmak üzere 25 maddeden oluşmaktadır.
Her bir ifade için uygun gördüğünüz seçeneği, aşağıdaki örnekte olduğu
gibi (X) koyarak işaretleyiniz. Bu ölçek bilimsel bir çalışmada
kullanılacağından, tüm maddeleri yanıtlamanız önem taşımaktadır.
İsminizi yazmanıza gerek yoktur.
Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Tülay EKİCİ
Örnek:

SES EĞİTİMİ DERSİNİN GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLER
Ses Eğitimi dersi;
1.
2.

Toplam kredi olarak yeterli değildir.
Kuramsal içerik açısından yeterlidir.
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X

Hiç katılmıyorum
Katılmıyorum
Az katılıyorum
Katılıyorum
Çok katılıyorum

1. Ses Eğitimi dersi, kuramsal içerik açısından yeterlidir.

3.

Teknik konuların uygulamaya aktarılması açısından yeterli değildir.

4.
5.
6.

Diyafram soluğunu geliştirme konusunda yeterlidir.
Ses-soluk bağlantısı çalışmaları açısından yeterli değildir.
Sesin rezonans bölgesine alınmasıyla ilgili çalışmalar açısından
yeterlidir.
Göğüs sesi, orta ses ve kafa sesi geçişleri ile ilgili çalışmalar
açısından yeterli değildir
Müzikal söyleme becerisini geliştirme konusunda yeterlidir.

7.
8.

Konuşma becerisini geliştirme konusunda yeterli değildir.
Vücut rahatlatma, solunum ve ses egzersizlerini geliştirme
konusunda yeterlidir.
11. Sesimin özelliklerine ve gelişme sürecine uygun egzersiz ve
şarkıları içermemektedir.
12. Ses sağlığı ve korunması yönünde yeterince bilgi içermektedir.

9.
10.

13. Öğretmenimin piyano eşliği yaparak işlediği bir derstir.
14. Okul şarkıları repertuvarını içermemektedir.
15. Konser vermeye yönlendirildiğim bir derstir.
16. Türk ve dünya literatüründen oluşan geniş bir repertuvarı
içermektedir.
17. Çocuk seslerinin eğitimine yönelik (ses genişliği, konuşma
bozukluklarının düzeltilmesi, doğru parça seçimi vb.) öğrenme
yaşantıları sunmamaktadır.
18. Ergenlik dönemi ses değişimi ve sorunları ile ergen seslerinin nasıl
eğitileceği konusunda öğrenme yaşantıları sunmaktadır.
19. Müzik öğretmeni olmaktan çok, opera sanatçısı olacakmışım gibi
yönlendirildiğim bir derstir.
20. Piyano, işitme, armoni ve öğretim yöntemleri dersleriyle koordineli
işlenmektedir.
21. Edindiğim bilgi ve becerileri, diğer derslere aktarabileceğim
öğrenme yaşantılarını içermemektedir.
22. Sınavlarda doğru ölçütlerle değerlendirildiğim bir derstir.
23. Öğretmen olduğumda, sesimi en iyi şekilde kullanabileceğim
öğrenme-öğretme sürecini içermemektedir.
24. Bireysel Ses Eğitimi dersi ile ilgili farklı bir sorun yaşıyorsanız lütfen ekleyiniz.
25. Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik öneriniz varsa lütfen ekleyiniz.
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ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN BİREYİN PİYANO ÇALMA
BECERİSİNE ETKİSİ
Yavuz Selim Kaleli
Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından birisini oluşturan piyano
eğitiminin, bireyin piyano çalması kadar, diğer müzik unsurlarına da
etkili bir katkı sağladığı kanıtlanmış bir gerçektir. Eğitim alan bireyin
göstereceği çalışma performansı, hangi seviyede piyano çalabileceği ile
doğru orantılıdır. Piyano eğitimcisi de, bireyin hedefe giden yollarını
doğru bir şekilde belirlemesine yardımcı olmalıdır.
Yapılan araştırmalarda, günümüzde piyano öğrenen bireylerin,
sadece notayı okuyup, mümkün olan en kısa sürede ezberleyip, daha
sonra da unutma süreci yaşadıkları ve bir daha aynı parçayı çalmakta
zorlandıkları gözlemlenmektedir. Armoni ve Müzik Biçimleri
eğitimlerini, piyano eğitimiyle birleştiremedikleri görülmüştür.
Araştırmanın konusu olan yapılandırmacı 5E modeli ve Kolb'un
öğrenme stilleri, yukarıda bahsedilen konunun çözümü için, bireyin
piyano eğitiminde bu unsurları kullanarak, konuları kendi kendine
yapılandırmasını ve çözüm üretmesini sağlamak üzere seçilmiştir.
5E modeli, yapılandırmacı yaklaşımda oldukça fazla
kullanılmaktadır. Bireyin araştırma merakını artıran, becerilerin ve
bilgilerin devamlı kullanımını içeren etkinliklerden oluşmaktadır. 5E
modeli her bölümde öğrencileri uygulama içinde tutarken, aynı
zamanda öğrencilerin kendi tanımlarını oluşturmalarına da imkan tanır.
5E modeli, başka bir kavramın öğrenilmesini veya bilinen olgunun daha
derinlemesine anlaşılmasını sağlayan bir süreçtir. 5E modeline yönelik
araştırmalarda, bu modelin kullanımının öğrencilerin başarılarını ve
kavramsal gelişimlerini artırdığına ve tutumlarını olumlu yönde
değiştirdiğine dair bulgular bulunmaktadır. (Bayar 2005).
Günümüzde öğrenme stilleri kavramı bireylerde var olan bir
potansiyel ve değer olarak kabul edilmekte, olanak ve fırsatlara bağlı
olarak meydana gelmekte ve geliştirilmektedir. Doğuştan gelen belirli
potansiyeller kültürel değerler, öğrenme stilleri alanlarının meydana
gelmesinde ve gelişmesinde işlev kazanmakta, diğer zeka alanları gibi
müziksel zeka bireyleri yetenekli-yeteneksiz ayrımından başka,
bireyleri tanımak ve müziksel olarak hangi davranış değişikliği
kazandırılabilir anlayışı ile yönlendirilmektedir. Piyano eğitimi bireye
Bu araştırma yazarın 2018 yılındaki "Piyano Eğitiminde 5E Modeli
ve Öğrenme Stilleri Dayalı Uygulamaların Başarı Tutum ve Kalıcılığa
Etkisi" isimli tezinden üretilmiştir.
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değer veren ve önemli olarak gören öğrenci merkezli ve faydacı bir
eğitim anlayışıyla gerçekleştirilebilir. Günümüzde çağdaş eğitim
araştırmalarında, temel anlayış bireyin özgürleşmesi ve yaratıcılığının
geliştirilmesi çabasıdır. Bu anlamda genelde müzik eğitimine ilişkin,
özelde piyano eğitimi konusunda daha zengin, yenilikçi ve çağdaş
uygulamalara ihtiyaç var. Bu noktada öğrenme stillerini temele alan
piyano eğitimi yaklaşımlarının bu alanın canlanmasında ve
gelişmesinde önemli bir yeri olacaktır.
Öğretim stratejileri ve öğretim programları, yalnızca bilgileri
sunarak yaşantılar oluşturmaya yönelikse, öğrencilerin gelişimleri tam
anlamıyla oluşmayacaktır. Etkili öğrenme, beynin farklı kavramlarla
karşılaşarak, doğru kavramları oluşturmayı sağlayacak verileri seçme
ve kullanmaya zorlayacak fırsatların oluştuğu süreçtir. Kesin ve
yorumlanamaz bilgilerin, öğrenciler tarafından öğrenilmesi onların
gelişimlerini sağlamamaktadır (Korkmaz, 2005).
Problem durumu
Piyano eğitimi boyunca, bireysel farklılıkları fark etme ve öğretim
sürecine uygulama daha verimli olmaktadır. Bunun sebebi eğitimin
birebir uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Eğitimcinin, öğrencisini
tanıması ve bireysel öğrenme özelliklerine göre öğretim etkinlikleri
hazırlaması için önemlidir. Eğitimci piyano dersi içerinde, öğrenme
stillerine uygun verimli ve etkili bir öğretim yapabilir.
Piyano eğitimi bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenme
yaşantıları açısından önemli bir değer taşımaktadır. Piyano
eğitimcilerinin uyguladıkları öğretimde, öğrencilerin öğrenme stillerine
göre etkinlik yapmaları durumunda, öğrencilerin derslerinde daha aktif
rol almaları beklenmektedir. Piyano eğitiminde, kazanımların düşük
düzeyde gerçekleşmesi durumunda eğitimcilerin, öğrencilerinin
öğrenme stillerini hangi düzeyde dikkate aldıkları sorusunu ele almaları
gerekmektedir.
Problem Cümlesi
Piyano eğitimde yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine
dayalı uygulamaların bireyin piyano çalma becerisine etkisi var mıdır?
Amaç
Bu araştırmanın amacını, piyano eğitimi alan bireylerin, piyano
çalarken parçanın armonisi, formu ve teknik özelliğine dikkat etmeden
çalması yerine, verilecek olan yapılandırmacı ve öğrenme stillerine
dayalı piyano eğitimi sayesinde, parçadaki armonik fonksiyonları bilip,
hangi formda olduğunu tespit eden ve teknik zorlukları nasıl aşacağını
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kendi kendine tespit etmesine yardımcı bir "5E Modeli ve Öğrenme
Stillerine Dayalı Piyano Eğitimi" uygulaması hazırlama ve bu
uygulamanın bireyin piyano çalma becerisine etkisini ortaya koymaktır.
Önem
Araştırmada uygulanacak olan "5E Modeli ve Öğrenme Stillerine
Dayalı Piyano Eğitimi" çalışması, piyano çalan bireylerin çalışma
yöntemlerine yön verecek olmasından, piyano eğitimcilerinin ise;
piyano öğretimi esnasında kullanacakları bir çalışmayı hazırlayacak
olması ve yapılandırmacı 5E modeline ile öğrenme stillerine dayalı bir
piyano eğitiminin nasıl uygulanacağına rehberlik etmesi açışından,
önemlidir.
Sınırlılıklar
Araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümündeki lisans 3. sınıf
öğrencilerinden, deney grubunda 12 öğrenci, kontrol grubunda 12
öğrenci olmak üzere toplam 24 öğrenci ve 10 haftalık uygulama süresi
ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Araştırmada nicel yöntemlerden deneme modeli kullanılmıştır.
Deneysel yöntemle piyano derslerinde 5E modeli ve öğrenme stillerine
dayalı uygulamanın etkisi test edilmiş öğrencilerde oluşturduğu katkı
ve kazanımlar çok yönlü olarak irdelenmiştir.
Deneysel İşlem
Karma modelle gerçekleştirilen araştırmanın deneme modeli
boyutunda yapılandırmacı 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı
piyano eğitim uygulamasının, öğrencilerin piyona çalma becerisine
olan etkileri test edilmiştir. Araştırmanın bu süreci gerçek deneme
modeliyle gerçekleştirilmiştir. Karasar’a göre (2005) gerçek deneme
modellerinde öntest uygulaması, kontrol grubunun varlığı ve
deneklerin seçkisiz yöntemle atanması söz konusudur.
Araştırma öncesinde her iki gruba da deneysel işlemden önce öntest
olarak deneklere piyano çalma becerisi gözlem formu uygulanmıştır.
Öntestin uygulanmasına müteakip ara vermeden deney ve kontrol
gruplarına 10 haftalık deneysel işlem gerçekleştirilmiştir. Aynı test
deney ve kontrol gruplarına sontest olarak uygulanmıştır. Bu aşamada
deney grubunda yapılandırmacı öğrenme 5E modeli + Öğrenme
Stillerine dayalı öğretim uygulaması, kontrol grubunda ise geleneksel
öğretim uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmanın deneysel kısımda, deneye başlamadan önce kontrol ve
deney grupları arasında anlamlı bir fark olmaması açısından içinde
piyano eğitimindeki genel teknik ve müzikal ifadeleri içeren bir ön
değerlendirme formu hazırlanmıştır. Deney aşamasında deney grubuna
Kolb'un Öğrenme Stil Envanteri uygulanıp hangi öğrenme stiline uygun
olduğu tespit edildikten sonra yapılandırmacı 5e modeli + öğrenme
stilleri öğretim programına göre 10 haftalık piyano eğitimi uygulaması
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Bu uygulamada günümüzde ayrı ayrı dersler olarak verilen Armoni,
Müzik Biçimleri dersi, ve Piyano dersi öğelerini içeren ve bireyin
kazanımlarını yapılandırmasına rehberlik edecek nitelikte etkinlikler
yer almıştır. Bireyin piyano parçası içerisindeki bilişsel alan becerisini
kullanacağı armoni fonksiyonlarının tespiti, piyano parçası formunun
ve müzikal dönem farlılığının tespiti, duyuşsal alan becerini
kullanacağı yine çalacağı parçanın tonunda solfej çalışmaları (örn: sol
el çalınırken, sağ elin solfejinin yapılması veya sağ el çalınırken sol elin
solfejinin yapılması v.b.), devinişsel alan becerisini kullanacağı,
parçanın teknik zorluğu olan yerlerinin hem tartım hem de seslerinin
değiştirilip varyasyonlar halinde türetilip piyano performansını artırıcı
çalışmalar yazılarak, bireyin bu ayrı dersleri yapılandırmasına rehberlik
edecek unsurlar yer almıştır.
Denekler
Piyano eğitimde yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine
dayalı uygulamaların bireyin piyano çalma becerisine etkisinin
deneysel yöntemle test edilen bu araştırmanın deneme modeli
boyutunda deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Bu amaçla 20162017 Öğretim Yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında
piyano eğitimi dersini alan 24 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır.
Bu öğrenciler seçkisiz yöntemle 12’şer kişilik iki gruba atanmıştır.
Daha sonra bu gruplar şans yoluyla deney ve kontrol grupları olarak
belirlenmiştir. Bu süreçte öğrencilerin cinsiyet açsından gruplara denk
atanmasında dikkat edilmiştir.
Deneme sürecinde haftalık 1 saatten 10 hafta gerçekleştirilen bu
araştırma bizzat araştırmacı tarafından yürütüldüğü için deney ve
kontrol gruplarının belirlenmesinde bazı faktörler etkili olmuştur.
Bunlar:
 Deneme uygulamalarının gerçekleştirildiği üniversitenin ilgili
müzik eğitimi anabilim dalının alt yapısının güçlü olması,
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 Deneme uygulamalarının gerçekleştirildiği üniversitenin ilgili
müzik eğitimi anabilim dalının köklü geçmişinin olması ve zengin
öğretim elemanı dağılımına sahip olması,
 Deneme uygulamalarının gerçekleştirildiği ilgili müzik eğitimi
anabilim dalında uygulanan öğretim programlarının araştırma
değişkenleri ile uyumlu olması,
 Araştırmacının bu üniversitede doktora yapması nedeniyle
deneysel uygulamaları sağlıklı yürütebilmesine imkan vermesi,
 İlgili anabilim dalı ve fakülte yönetimin araştırma
uygulamalarına izin vermesi ve destek olması
 Araştırma süreçleriyle ilgili deneme modelinin gerektirdiği
kontrollerin etkili bir gerçekleştirilmesine imkan vermesi
 Daha önce ilgili anabilim dalında uygulamalı ve deneysel
araştırmaların gerçekleştirilmiş olması,
 Araştırmanın ekonomik ve zaman boyutları açsından sağladığı
olanaklar etkili olmuştur.
Bu araştırmada deney ve kontrol grupları oluşturulduktan sonra
grupların denk olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu aşamada:
1. Deney ve kontrol gruplarının cinsiyetlerine göre dağılımı
2. Deney ve kontrol gruplarının öğrenme stilleri açısından
dağılımı,
3. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin piyano dersi öntest
puanları,
4. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin piyano çalma
becerisi öntest puanları,
5. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin piyano dersine
yönelik tutumlarındaki denkliğe dikkat edilmiştir.
Deney ve Kontrol Gruplarının cinsiyete göre dağılımı tablo 4'de
verilmiştir.
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Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Cinsiyete
Göre Dağılımı
Gruplar

N

Deney Grubu

12

Kontrol Grubu

12

Toplam

24

Cinsiyet
Kız

Erkek

7

5

58.33%

31.77%

7

5

58.33%

31,77%

14

10

58,33%

31.77%

Tablo 1’de Yapılandırmacı 5e modeli+öğrenme stillerine göre
öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel öğretim metodu uygulanan
kontrol grubunun cinsiyetlerine göre dağılımları görülmektedir. Deney
grubunda 7 kız (%58,33) 5 erkek (%31,77), geleneksel öğretim
uygulaması yapılan kontrol gruplarında ise 7 kız (%58,33) 5 erkek
(%31,77) öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol
gruplarında cinsiyet açısından birbirlerine eşit bir dağılımın olduğu
görülmektedir.
Tablo 2: Araştırma grubunun öğrenme stillerine göre dağılımı

DENEY GRUBU
KONTROL GRUBU
Öğrenme Stilleri
Yerleştiren

n

%

4
%33,3

Özümseyen

-n5

%41,7

1

%08,3

5

%41,7

2
%16,7

Dönüştüren

5
%41,7

Ayrıştıran

-

Çoklu Stil

1

%08,3

Toplam

%

12

177

1

%08,3

12

100,0

Araştırma öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin
öğrenme stilleri açısından denkliğini tespit etmek için iki gruba da Kolb
Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmıştır. Uygulama sonucu deney
grubundaki öğrencilerin 4’ünün (%33,3) yerleştiren, 2’sinin (%16,7)
özümseyen, 5’inin (%41,7) dönüştüren ve 1’inin (%,08,3) çoklu
öğrenme stillerine sahip olduğu görülmüştür. Kontrol grubundaki
öğrencilerin 5’inün (%41,7) yerleştiren, 1’inin (%08,3) özümseyen,
5’inin (%41,7) dönüştüren ve 1’inin (%,08,3) çoklu öğrenme stillerine
sahip olduğu görülmüştür. Her iki gruptaki öğrenciler de ağırlıklı olarak
dönüştüren ve yerleştiren öğrenme stillerine sahiptir. Her iki grupta da
ayrıştıran öğrenme stillerine sahip öğrenci bulunmamaktadır.
Değiştiren stili tercih eden öğrenciler izlemek ve takip etmek için bir
modele-örneğe ve beraberinde somut bir uyarana ihtiyaç duymaktadır
(Yansıtıcı+Somut). Yerleştiren stile sahip öğrenciler ise yaparak
yaşayarak öğrenme deneyimine ve somut uyaranlara ihtiyaç
duymaktadır (Aktif+Somut)
Araştırma öncesinde deney ve kontrol gruplarının öğrenme stilleri
açısından birbirlerine denk olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin ÖnTest
Piyano Dersi Becerilerinin Karşılaştırılması

Mean
Rank

Sum of
Ranks

Grup

N

1

12

11,96

143,50

2

12

13,04

156,50

Total

24

Mann
Whirney
U/Z
0,377

P

0,706

Tablo 11'de deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin gözlem
formuyla elde edilen öntest piyano dersi beceri puanları görülmektedir.
Mann Whitney u testiyle gerçekleştirilen analizlere göre iki grubun
puan sıralamaları arasında 0,377 Z değeri hesaplanmıştır. Bu bulgu
grupların öntest piyano dersi beceri puanları arasında anlamlı bir fark
olmadığını göstermektedir. Sonuçlar aşağıda grafikle gösterilmiştir.
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Şekil 1: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Öntest
Piyano Becerileri

Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Öntest
Piyano Becerileri
58
57,5
57
56,5
56
55,5
55
54,5
54
53,5
53
52,5
52
51,5
51
50,5
50

Deney Grubu

Kontrol Grubu

Öğrenme stilleri envanteri
Bu anket, bireylerin tercih ettikleri öğrenme stillerini saptamak için
tasarlanmıştır. Ölçek Kolb (1984) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye
adaptasyonu
Aşkar
ve
Akkoyunlu
(1993)
tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kolb öğrenme stilleri envanteri zaman içinde
bireye yardımcı olan ve öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili olan
alışkanlık ve tercihleri yansıtmaktadır.
Modelini uzun yıllar önce geliştiren David Kolb, 1984'te öğrenme
stilleri modelini yayınladı. Bu model, Kolb'un deneyimsel öğrenme
kuramı (ELT) ve Kolb'un öğrenme stilleri envanteri (LSI) gibi ürünlerin
ortaya çıkmasını sağladı. ir kişinin (ve sizin) öğrenme stilini bilmek,
tercih edilen yönteme göre öğrenmenin yönlendirilmesini sağlar.
Bununla birlikte, herkes, her tür öğrenme stilinin uyarısını bir dereceye
kadar yanıtlar ve buna ihtiyaç duyar - bu, verilen duruma ve bir kişinin
öğrenme stili tercihlerine en iyi uyan vurgu kullanmaktır.
Piyano Çalma Becerisi Gözlem Formu
Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin piyano çalma
konusunda psikomotor becerilerini ölçmek için geliştirilen bir gözlem
formudur. Bu amaçla ilkönce piyano çalma becerisinin psikomotor
alandaki kazanımları oluşturulmuştur. Bu amaçla Türkiye’de üniversite
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düzeyinde piyano çalma eğitimi konusundaki kitap ve dokümanlar
taranmıştır. Bu aşamada eğitim fakülteleri ve konservatuvarlarda görev
yapan ve piyano eğitimi konusunda ihtisası bulunan 3 uzmanın
görülerine başvurulmuştur. Bu uzmanlar gözlen formunun uygulanması
aşamasında gözlemci olarak görev yapmışlardır.
Piyano çalma becerisi gözlem formunun oluşumunda belirleyici
olan kazanımların uygunluğunu saptamada ‘Gözlemci Hakem Kazanım
Değerlendirme Formu’ oluşturulmuştur. Bu aşamada belirlenen
kazanımların karşısına Çok uygun, uygun, kısmen uygun, uygun değil
ve hiç uygun değil şeklinde derecelendirme formu hazırlanmıştır.
Ayrıca gözlemci hakemlerden belirlenen kazanımların neden uygun
görüp-görmediklerini içeren açıklama yazmaları istenmiştir. Bu şekilde
alan uzmanları ile birlikte piyano çalma becerisine ilişki 10 kazanım
belirlenmiştir.
Piyano çalmaya ilişkin kazanımların belirlenmesinden sonra bu
uzmanlarla birlikte her kazanımı temsilen iki gözlem maddesi
belirlenmiştir. Bu şekilde piyano çalma becerisi için 20 maddeden
oluşan gözlem formu hazırlanmıştır (Bkz. Ek:). Gözlem formundaki
maddelerin kazanımlarla ve ölçek geliştirme ilkelerine uygunluğunu
test etmek ve kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla müzik eğitimi
alanından 3, ölçme değerlendirme alanından 1 akademisyenin
görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşlerine dayalı olarak
hazırlanan piyano çalma becerisi gözlem formunun ve maddelerinin
araştırmada uygulanmak üzere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Gözlem formundaki herbir madde 1 ile 5 arasında bir puan derecesine
sahiptir. Formda gözlenen davranış açısından Çok iyi=5; İyi= 4; Orta=
3; Yetersiz=2 ve Çok Yetersiz=1 puanlama anahtarı oluşturulmuştur.
Deney ve kontrol gruplarında piyano çalma becerisi yönelik gözlem
yapılırken bu formu 3 bağımsız gözlemci ayrı ayrı fakat eş zamanlı bir
şekilde doldurmuştur. Araştırmanın gerçek gözlem verileri üzerinde
gerçekleştirilen tutarlık analizlerinde ‘Sınıf İçi Korelasyon
Tekniği’inden (intraclass correlation coefficients) yararlanılmıştır.
McGraw ve Wong’a göre (1996) Sürekli değişken içeren ve 2’den fazla
gözlemcinin puanlandığı gözlem formlarıın uyum ve güvenirlik
katsayılarının tespitinde en etkili yöntem Analizler sonucu 20 gözlem
maddesinin her birine ait gözlemciler arası uyum katsayısının 0,71 ile
0,90 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin bütününe ait uyum
katsayısı ise (Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı ) 0,92’dir. Bu bulgular
piyano çalma becerileri gözlem formunun puanlama güvenirliğinin
yüksek olduğunun kanıtıdır.
Araştırmada deney be kontrol gruplarındaki öğrencilerin piyano
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çalma becerilerine ilişkin öntest ve sontest puanları hesaplanırken, 3
gözlemcinin her bir gözlem maddesinde vermiş oldukları puanların
ortalaması alınmıştır. Öntest ve sontest karşılaştırmaları gözlemciler
arası puan ortalamaları üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Veri Analiz Teknikleri
Araştırmada verilerin analizinde Non-Parametrik İstatistik
Tekniklerinden ‘Mann Whitney U’ ve ‘Wilcoxon Testi’ teknikleri
kullanılmaktadır.
BULGULAR VE YORUM
Yapılandırmacı 5e+Öğrenme Stilleri modeline göre öğretim yapılan
deney grubundaki öğrenciler ile geleneksel öğretim uygulanan kontrol
grubundaki öğrencilerin piyano çalma becerileri arasında anlamlı bir
fark var mıdır?
Tablo 4: Deney Ve Kontrol Gruplarının Sontest Piyano Çalma
Becerilerinin Karşılaştırılması
Grup

N

Mean Rank Sum of Ranks Mann Whirney U/Z

SonGoz 1

12

15,54

186,50

2

12

9,46

113,50

Total

p

2,109 0,03

24

Tablo’da deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sontest piyano
ders beceri puanları üzerinde gerçekleştirilen analiz sonuçları
görülmektedir. Mann Whitney U testiyle gerçekleştirilen analizlere
göre piyano dersindeki beceriler açısından gruplar arasında anlamlı bir
fark söz konusudur (p<0,05). Grupların puan sıralamaları
ortalamalarına bakıldığında sontestte yapılandırmacı + öğrenme stilleri
uygulamasının yapıldığı deney grubundaki öğrencilerin, geleneksel
öğretim uygulaması yapılan arkadaşlarından daha yüksek düzeyde
piyano becerisi elde ettikleri görülmüştür. Uygulanan deneysel işlem
öğrencilerin piyano dersi becerilerini anlamlı düzeyde etkilemiştir.
Araştırmanın sontest piyano dersi beceri puanları aşağıda grafikle
gösterilmiştir.
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Şekil 2: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Sontest
Piyano Becerileri

Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Sontest
Piyano Becerileri
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı öğretimin
birlikte uygulandığı deneme grubundaki öğrencilerin geleneksel
öğretim yapılan kontrol grubundaki arkadaşlarından anlamlı düzeyde
yüksek piyano dersi başarısı elde ettikleri görülmüştür. Bu bulgular
Gök (2011) ve Uzunluoğlu Yegül’ün (2013) müzik eğitiminde
yapılandırmacı öğrenmenin etkilerini test ettikleri araştırmaların
sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Gagne, Weidemann, Bell, & Anders’e göre (1984) geleneksel
öğretim uygulamalarının aksine öğrenme sürecinde öğrencilerin tarz,
strateji ve kendilerine özgü tercihleri işe koşulduğunda, dersin
kazanımlarını çok yönlü olarak anlamlandırdığı, bunlara ilişkin zengin
yaşantılar sağladığında, tüm bu süreçleri gerçekleştirirken bilgilere
yenilerini ekleyip kendinden anlamlar kattığında üst düzeyde öğrenme
performansı ortaya çıkacaktır. Pressley ve Harris (1990) yılında
gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları bu tezin bulgularını
desteklemektedir. Pressley ve Harris’e göre öğrenenler ders içi
etkinliklerde uygun stratejilere maruz kalmamakta ve etkili olarak
kullanamamaktadır. Özellikle onların öğrenme stil ve stratejilerine
dayalı olarak desenlenen öğrenme-öğretme süreçleri öğrencilerin üst
biliş stratejilerini geliştirmekte, bu durum da yüksek başarı düzeyini
ortaya çıkarmaktadır.
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5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı öğretimin birlikte
uygulandığı deneme grubundaki öğrencilerin geleneksel öğretim
yapılan kontrol grubundaki arkadaşlarından anlamlı düzeyde yüksek
piyano çalma becerisi elde ettikleri görülmüştür. Bu bulgular Ferley'in
(2006)'daki tezinin sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Ferlety’in
lise düzeyindeki müzik derslerinde yaptığı araştırmasında
yapılandırmacı ve öğrenci merkezli öğretim uygulamalarının
öğrencileri “daha derin ve daha müzikal bir şekilde uygulmala
süreçlerinin içine kattığı ve oldukça “etkili ve verimli” grup prova
uygulamalarıyla psikomotor becerilerini olumlu yönde etkilediği
görülmüştür. Ferlety’e göre (2006) yapılandırmacı öğrenci merkezli
öğrenme yaklaşımları öğrencileri aktif bir şekilde desteklemekte ve
müzikal performansı geliştiren prova uygulamalarını verimli
kılmaktadır. Geliştirilmiş provalar ve performanslar, hem öğrenci
öğrenmelerini hem de öğretmenlerin performansını olumlu yönde
etkilemekte, ayrıca müzik becerisi görünürlüğünü de artırmaktadır. Bu
kapsamda müzik eğitim süresinin ne kadarının müziksel kavram, ne
kadarının ise becerileri öğretmek; aktif müzik yapmakla
gerçekleştirileceğinin planlanması önem taşımaktadır. Bunun yanısıra
prova çalışmalarına ve uygulamaya dayalı aktif müzikal öğrenmeye
daha fazla zaman ayırmak ve müzikal olmayan görevlere daha az
zaman ayırmak için zamanın çok iyi planlaması gerekmektedir.
Böylelikle müzik derslerindeki aktif zaman planlaması psikomotor
becerileri çok üst düzeylere çıkaracaktır. Bu noktadan hareketle tezde
gerçekleştirilen deneysel işlemde pratik yapma, izleme, kinestetik
etkinlik gerçekleştirme gibi farklı aktiviteleri içeren dönüştüren ve
yerleştiren öğrenme stilleri uygulamaları öğrencilerin piyano çalma
becerilerini olumlu yönde etkilemiştir.
AraştırmaNın piyano çalma becerisi açısından deney grubu lehine
ortaya çıkan bulgular Scruggs’un karma modelle gerçekleştirdiği
araştırmasının sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Scruggs’un
(2008), yaptığı çalışmada da yapılandırmacI ve öğrenci merkezli eğitim
uygulamalarının öğretmen merkezli müzik eğitimine kıyasla ortaokul
ve lise düzeyinde orkestra derslerinde öğrenme süreçleri ve çıktıları
açısından benzer sonuçlara ulaşmıştır.
KAYNAKÇA
Aşkar, Petek; Akkoyunlu, Buket. (1993). “Kolb Öğrenme Sitili
Envanteri”, Eğitim ve Bilim, (87), s. 37-47.
Bayar, Fatma. (2005). “İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Öğretim
Programında Yer Alan Isı Ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesi
İle İlgili Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Etkinliklerin

183

Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Trabzon.
Ferley, Melissa. (2006). “An action research study of effective and
efficient rehearsals in a grade 8 band setting. (M.Ed., University of
Manitoba
(Canada))”,
139.
Erişim:12.04.2018,http://proquest.umi.com.ezproxy.bu.edu/pqdwe
b?did=1260802281&Fmt=
7&clientId=3740&RQT=309&VName=PQD
Gagne, R.E., C. Wiedemann, M.S. Bell & T.D.Anders. (1985). “Training
Thirten-years Old to Elaborate While Studing Text”, Human
Learning. 3, 283-299.
Gök, Murat. (2012). “Müzik eğitiminde 5e modelinin akademik başarı,
tutum ve kalıcılığa etkisi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Karasar, Niyazi (2005). “Bilimsel Araştırma Yöntemi” (14. Baskı).
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Korkmaz, İsa (2005). “Beyin Temelli Öğrenmenin Sosyal Bilimlerde
Kullanılması”, 2. Sosyal Bilimler Kongresi. 26–28 Mayıs. Yüzüncü
Yıl Üniversitesinde Sunulmuş. Van.
Kolb, David A. (1984). “Experiential learning: Experience as the source
of learning and development (Vol. 1)”. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
McGraw K O, Wong S P. (1996). “Forming inferences about some
intraclass correlation coefficients”, Psychological Methods, 1(1):
30-46.
Pressley, M. & K.R. Harris. (1990). “What We Really Know About
Strategy Instruction”, Educational Leadership, 31-34.
Scruggs, B. B. (2008). “Learning outcomes in two divergent middle
school string orchestra classroom environments: A comparison of a
learner-centered and a teacher-centered approach”. Ph.D.
dissertation, Georgia State University.
Uzunoğlu Yegül, Belgin (2013). “Yapılandırmacı yaklaşım temelli
müzik öğretiminin öğretmen adaylarının ders öğretme-öğrenme
süreçlerine etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

184

LONDRA’DA VE TÜRKİYE’DE SUÇ İÇİNDE BULUNMUŞ
ÇOCUKLARA MÜZEDE GÖRSEL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI İLE
ULAŞMAK1
Zekiye Çıldır Gökaslan
Giriş
Klasik müzenin durağan algısından, yeni sunum ve anlatım
yöntemlerinin kullanıldığı ve kültür ünitesi olarak yeniden yapılandırılan
çağdaş müzeye ilişkin alan uzmanları tarafından pek çok tanım yapılmıştır.
Bu tanımlara bakıldığında çağdaş müzecilik yaklaşımını yansıtacak en
kapsamlı tanımın Uluslararası Müzeler Konseyi (International Council of
Museums, ICOM) tarafından yapıldığı görülür. ICOM (2006)' müzenin
tanımını şu şekilde yapmıştır: “Müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde
olan, halka açık, insanlara ve yaşadıkları çevreye ait somut ve somut
olmayan kanıtları (a) üzerlerinde çalışma yapmak, (b) insanları eğitmek ve
(c) eğlendirmek amacıyla toplayan, koruyan, araştıran ve toplumla iletişim
kurarak sergileyen, kar amacı gütmeyen sürekliliği olan bir kurumdur.”
Müzelerin toplumsal işlevlerine daha geniş bir perspektiften bakılmaya
başlanması beraberinde müzenin yenilenen toplumsal işlevlerini gündeme
getirmektedir. Nesneleri toplamak, araştırmak, yorumlamak, ilgi çekecek
biçimde sergilemek, eleştirmek, sorgulamak veya olumlamak günümüz
müzesinin öncelikleri arasında yer alır.
I. Çağdaş Müze
Çağdaş müze kavramının temelleri 20. yüzyılın ikinci yarısında
müzecilik alanında yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak atılmıştır.
Müzebilimsel anlamda devrim niteliğinde gelişmelerin yaşandığı görülür.
Bu çalışma Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Ayşe
Çakır İlhan’ın danışmanlığında yapılmış “Müzelerde Görsel Kültür Çalışmalarının
Postmodern Sanat Eğitimi Bağlamında Yapılandırılmasına İlişkin Hazırlanan Eğitim
Paketinin
Eğitimevlerinde
Görevli
Uzmanların
Görüşlerine
Göre
Değerlendirilmesi” adlı doktora tezinden üretilmiştir.

(Dr. Öğr. Üyesi) Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel
Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Artvin-TÜRKİYE, e-mail: zcildir@artvin.edu.tr
1
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Bu alanda 1960’lı yıllara kadar nesne temelli bir disiplin olarak varlığını
sürdürürken, farklı disiplinlerden de beslenmiştir. Yeni müzebilim
modellerinin ve uygulamalarının ortaya çıktığı ilk devrim 1960’lı yıllara
denk gelir. Müze yönetimi, restorasyon - konservasyon, sergi tasarımı,
eğitim, ziyaretçi ilişkileri, araştırma, arşivleme ve iletişim gibi alt alanlara
ayrılması müzebilim alanında yaşanan ikinci devrim olarak kabul
edilmektedir (Mensch, 2004:5). Bu alanda gerçekleşen üçüncü devrim ise,
müzelerin yenilenen toplumsal işlevlerine bağlı olarak gündeme gelen
“eğitim” işlevinin vurgulanmasıdır. Müzelerin toplumsal işlevi
kapsamında müze ile izleyici arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve
yönetilmesi süreci önemli hale gelmiştir (Ceren ve arkadaşları, 2015).
Günümüzde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müzelerin en önemli
işlevi eğitimdir. Corsane (2005) günümüz yeni müzecilik anlayışı içinde
müzelerin en önemli işlevinin “eğitim” olduğunu vurgulamaktadır. Çağdaş
müzenin eğitim işlevinin öne çıkarması ile birlikte, müzelerin halkla
bütünleşmiş ve çağın gereklilikleri doğrultusunda farklı ilgi ve isteklere
yanıt veren bir anlayışı benimsedikleri görülür. Uluslararası Müzeler
Konseyi’nin (ICOM) Etik Kodlarında müzenin toplumsal işlevleri içinde
demokratik, katılımcı, eşitlikçi ifadeler yer almaktadır. Dünya müzelerinde
yaşanan; etkileşimli, katılımcı müzeciliğe geçiş ve müzelerin birer kültür
merkezine dönüştüğü atılımdan Türkiye müzeleri uzak kalmıştır (Tarih
Vakfı, 2000).
Çağdaş müzecilik anlayışının benimsenmesi etkilerini müze eğitiminde
de göstermektedir. Müze eğitimi, ziyaretçilerine kendi yorumlama
stratejilerini ve dağarcıklarını harekete geçiren bir görsel öğrenme ortamı
sunar (Greenhill, 2000). Müzeler, bu değişim sürecinde izleyicilerinin
sergi ve gösterimlerle ilgili etkinliklere, eğitim etkinliklerine, canlı
sunumlar ile rehberli müze turlarına katılımlarını ve müze yayınlarını takip
etme ve müzenin bilgi servislerinden yararlanma faaliyetlerini izlemelerini
kolaylaştırmıştır (Simon, 2010). Yenilenen yaklaşımla çağdaş müzelerin
eğitim etkinlikleri içinde değerlendirilen; gezici müze etkinlikleri, nesne
ödünç verme hizmetleri, rehberli müze turları, müze-atölye çalışmaları,
görsel müze düzenlemeleri, dijital müze uygulamaları, ulusal ve
uluslararası ortaklı projeler vb. etkinlikler müzeleri daha fazla izleyiciye
açmak ve müzeyi planlı ve sistemli bir öğrenme ortamı haline getirmek
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için harcanan çabaların önemli bir göstergesidir (Seidel ve Hudson,
1999:21).
II. Müzede Görsel Kültür
ABD’de ve pek çok Avrupa ülkesinde sanat eğitimi yaklaşımı ve içerik
olarak ele alınan görsel kültür, kültürünü görsel boyutunu ifade eder.
Teknolojide yaşanan atılım ile birlikte görüntüler, imgeler etrafımızı
çepeçevre sarmıştır. Görsel kültürü alışveriş için gittiğimiz alışveriş
merkezleri, sokaklardaki bilbordlar, cep telefonları, televizyon, dergilerde,
sinemalarda, bilgisayarlarda vb. yerlerde görülür ve kuvvetli etkisi bunun
kanıtıdır. Buna müzeler de dahil. Yaşadığımız çağda değerler, gerçeklik ve
doğruluk gibi kavramların yitirildiği, buna karşın görsel olan her şeyin
önem kazandığı görülür.
Görsel kültür unsurlarını müze koleksiyonunu anlatmak amacına
yönelik kullanmak, çağdaş müzenin öncelikleri arasındadır. Galeri ya da
müzede ziyaretçiler görsel kültür imgesine / nesnesi ile karşı karşıya
gelirler. Bu yolla ziyaretçiler görsel kültüre ilişkin bakma pratikleri
geliştirirler. Artar’ın (2010) da ifade ettiği gibi ziyaretçilerin sergi
bileşenlerini anlamlandırması için geçerli öğeler üzerine yoğunlaşmaları
gerekmektedir. Müzede yapılan eğitsel düzenlemelerde “izleyicinin ne
göreceği”, “nasıl yön belirleyeceği”, “neye odaklanması gerektiği” görsel
kültür unsurları kullanılarak vurgulanmalıdır. Sergilenen yapıtların
karşısında
dururken,
kendisini
karşısındaki
görsel
kültür
imgesine/nesnesi’ne teslim eden ziyaretçi bir sanat alıcısından çok,
“karşımdaki imge/nesne bana ne demeye çalışıyor?” sorusunu soran,
sorgulayan, eleştirerek alımlamaya çalışan bir sanat izleyicisi olmalıdır
(Türkcan ve Coşkun, 2016, s. 105; Artar, 2010). Hooper Greenhill (2000)
de benzer şekilde müzelerde üretilen anlama, müzenin pedagojik
yaklaşımlarıyla ziyaretçinin yorumlama süreci nasıl kesiştiğine ilişkin
sorular sorulmaya başladığına vurgu yapar. Müzelerde görsel kültürün
yorumlanması sürecinin ise, içinde anlatı (öykü), farklılık ve kimlik
temaları yorumsal süreçlerle ve müze pedagojisi ile ilgili olarak ortaya
çıktığını belirtir. Frankl, bunu “insanın anlam arayışı, içgüdüsel itkilerin
‘ikincil bir ussallaşması’ değil, yaşamındaki temel bir güdü” olarak
tanımlar (Frankl 2009, s. 113). Bu yolla görsel kültür, bu güdüyü sanat yolu
ile harekete geçirerek, eleştirel bakma pratiği, eleştirel çözümleme ve

187

görsel olarak farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Müze sergilerinde
aynı zamanda teknolojik deneyimlerin paylaşılması amacıyla bilgisayar
ekranları, hologram (dijital karşılayıcı), sanal gezi, etkivizyon, üç boyutlu
tarama, simülatör, üç boyutlu modelleme ve dijital uygulamalar gibi görsel
kültür unsuru eğitsel yardımcı materyaller yer almaktadır. Müze
uzmanları, küratörler bu materyallerin müze nesnesinin yeniden
kurgulanması amacıyla kullanımında izleyiciye yardımcı olurlar. Mamur
(2015) tarafından resim-iş öğretmen adayları ile yapılan “müze eğitimi ve
uygulamaları dersinde görsel kültür kuramının kullanımı” adlı çalışmada,
etkinliğe katılanlarda sadece sanatla ilgili becerilerin gelişimi ve geçmiş
öyküleri, duyguları ve deneyimleri keşfetmediği aynı zamanda yeni
fikirlerin ve değerlerin keşfedilmesine katkı sağladığı görülmüştür.
III. Suç İçinde Bulunmuş Çocuklar
Dezavantajlı çocuk kategorisinde yer alan sokak çocukları, çalışan
çocuklar, istismara maruz kalan çocuklar ve göç etmiş mülteci çocuklar
gibi suç içinde bulunmuş çocuklar da dezavantajlı çocuklar grubun dahil
edilmektedir. Çocuk suçluluğu çok boyutlu bir sorundur. Bu bakımdan
geniş bir perspektifle ele alınması gerekli kılar.
Türkiye’de hukuki anlamda çocuklar için ceza sorumluluk yaşı 12-18
yaş arası olup, hükümlü çocukların hükümlülük süreçlerini tamamlayacağı
kurumlar “çocuk eğitimevi” olarak adlandırılmaktadır. Süreç içinde bu
kurumlar ıslahane, ıslahevi ve günümüzde de eğitimevi adını almıştır.
Türkiye’de şu anda Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Urla olmak üzere
beş adet çocuk eğitimevi bulunmaktadır. Çocuklar kuruma girdikten sonra
onsekiz yaşını doldurmuş olsalar bile, bir eğitim kurumuna devam
ediyorlarsa cezaevi idaresinin de uygun görmesi şartıyla devam ettikleri
eğitim programlarını tamamlayabilmeleri için yirmi bir yaşına kadar
kurumda kalmalarına izin verilir (T.C. Adalet Bakanlığı, 2020). Tanınmış
roman yazarımız Orhan Kemal, Suçlu (1957) adlı romanında, bir çocuğun
suçlu damgası yemesine neden olan toplumsal gerçekleri çarpıcı bir
biçimde ele alır. Türk edebiyatında “Suça Sürüklenen Çocuk” kavramının
en iyi anlatımlarından biri olan bu eser, çocukların bazı dış etkenlerle suça
itildikleri; bu durumun sorumlusunun da toplum olduğu tezine dayanır.
İngiltere’de çocuk eğitimevlerinin yapısı bizdekinden biraz daha
farklıdır. Yerel makamlar tarafından idare edilen Genç Suçluluğu Ekipleri
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(YOT), suç işleme ve tekrar suç işlemeyi engellemek üzere çalışmalar
yapar. İngiltere’de çocuklar için üç temel koruyucu tesis türü vardır.
Bunlardan ilki Güvenli Çocuk Evleri (SCH)’dir. 10 - 17 yaş arası erkek ve
kız çocukların kaldığı 10 Güvenli Çocuk Evi (Secure Children’s Homes)
vardır. Sosyal yardımlar kapsamında alınan çocuklar, mahkeme kararıyla
haklarında güvenli tutukluluk kararı verilenler (COSR) ve hakkında hapis
ve eğitim kararı (DTO) alınanlara bu merkezlerde bakılır. İkinci koruyucu
tesisin adı Güvenli Eğitim Merkezleri (STC)’dir. 12 ila 17 yaş arası
çocuklara hizmet veren 4 Güvenli Eğitim Merkezi (Secure Training
Center) vardır. Burada kalan çocukların tümü aldıkları hürriyeti bağlayıcı
ceza sonrası buraya gelmişlerdir. Üçüncü tesis erkek çocuklara yönelik
Genç Suçluluğu Kurumu (YOI)’dir. Tutuklu yargılanan ve hürriyeti
bağlayıcı ceza alan yaşları 15 ila 17 arası değişen erkek çocukların
tutulduğu 9 Genç Suçluluğu Kurumu (Youth Offendng Institution) vardır
(Uniceff, 2014).
Genç / çocuk suçlu kavramının İngiltere’de Viktoria dönemine ait bir
kavram olarak ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Ögel (2014),bu kavramın
ortaya çıkmasının sadece genç ve çocuklardaki değişimlerden
kaynaklanmadığı ve pek çok karmaşık faktörün bir araya gelmesiyle
oluştuğunu ifade etmektedir. Bu faktörler çocukların çalıştırılmasının
kontrol altına alınmak istenmesi, dini fanatizm ve ahlaki yönlendirme
arzusu, burjuvazi hayırseverliği ve ihmalin önlenmeye çalışılması, ceza
hukukunun içeriğinin genişletilmesi, suçtan, ahlak yoksunluğundan ve
toplumsal karmaşadan duyulan korku ve çocuk/gençlerin hukuki
konumunda yapılan değişikliklerden oluşmaktadır.
İngiltere’de 1800’lerin başında Ragged Okullar kurulmuştur. Okulların
kurucusu olan Shaftesbury, Ragged okullardaki çocukları şöyle tarif
etmektedir: büyük bölümü cahil, umursamaz, muhtaç, evsiz, sağlıksız,
öksüz, yetim, suçlu çocuklar; ayrıca alkolik ve suçlu ebeveynlerin
çocukları. Ragged Okullarda tüm öğrencilere okuma, yazma, matematik
ve endüstriyel gelişmeler öğretilmekte; ayrıca kız çocuklara ev işleri,
yemek pişirme, dikiş dikme ile erkek çocuklarına ayakkabı tamiri ve ahşap
işçiliğinin incelikleri aktarılmaktadır. Bu okullar öğrencilere sıcak bir yuva
ortamı sağlamalarına rağmen bazı öğrenciler suça eğilimli olduklarından
ya da düzensiz ve huzursuz aile yaşamları nedeniyle başarısızlık
göstermişlerdir. Bu okullar dışında sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ya
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da suçlu, kimsesiz ve düşkün çocuklar için sanayi okulları da hizmet
vermiştir. Bazı çocuk suçlular ise, ıslahevlerine gönderilmiş, sanayi ve
ticaret eğitimi almışlardır. Londra’da 18. ve 19. Yüzyıllar boyunca yoksul
çocuklara barınma,
yeme içme ve eğitim olanakları sunan Ragged
Okulları günümüzde müze haline getirilmiştir.
Tarihsel sürece bakıldığında İngiltere’de yoksul çocukların eğitimi için
ıslahevleri devlet kontrolünde kullanılmaya devam ettiği görülür.
1860’larda ıslahevlerinde kalan çocuklara sunulan konaklama hizmetlerine
alternatif olarak kır evleri eğitim sistemi de oluşturulmuştur. Bu sistemde
kırsal bölgelerde yer alan kır evlerinde konaklayan aileler, sayısı 12 ile 30
arasında değişen öğrenciyi meslek eğitimleri süresince misafir etmişlerdir.
Bu sistemde öğrencilere atölye çalışmaları yaptırılmış, revir ve kilise
hizmetleri sunulmuştur. Viktorya Dönemi İngiltere’sinde çocukların
yaşamına ilişkin konulara Charles Dickens’ın romanlarında da rastlanır.
Dickens tarafından yazılan Oliver Twist adlı romanda yetimhanelerine,
ıslahevlerine, dullara, çalışan çocuklara ve ıslahevlerindeki yaşam
koşullarına, çocukların hissettikleri yalnızlığa, duygusal çöküntülere ve
uğradıkları şiddete yer verilmiştir.
IV. Londra ve Türkiye Müzelerinde Suça İçinde Bulunmuş
Çocuklarla Müzede Görsel Kültür Çalışmaları
Müzeleri sahip oldukları geniş içerik sayesinde dezavantajlı gruplar için
uygun sosyalleşme, toplumla bütünleşme ve kültürlenme ortamı olarak
değerlendirilmektedir. Müzeler çeşitli yollarla işsizliği ve suçu önleme
alanında da yararlı çalışmalar yaparlar (Onur, 2014). Sosyal dışlanma
kavramı, suçlu olarak damgalanan bireyin toplumsal yaşamın farklı
alanlarında karşılaşacağı veya karşılaştığı sorunları anlamamız açısında
anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sandell (1998:405),
müzenin en önemli toplumsal işlevlerinden birinin sosyal dışlanmayı
önlemek olduğunu ifade eder. Ona göre sosyal dışlanma, bazı grupların ya
da bireylerin pek çok konuda yoksun bırakılarak ötekileştirilmeleri
sürecidir (Karadeniz, 2017). Sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalan
bireyler kültür ve eğitim fırsatlarından yararlanmakta zorlanırlar. Sosyal
dışlanma kavramı çağdaş müzelerin önceliğidir, bu sebeple müzeler
toplumsal olarak her kesimden insanın katılımını sağlayarak sosyal
dışlanmayı engelleme misyonu hayata geçirilir. Bu kapsamda müzeyi
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erişilebilir ve kullanılabilir kılmak amacı ile dezavantajlı grupta yer alan
ziyaretçilere yönelik eğitim etkinlikleri giderek çeşitlenerek artmaktadır.
Son yıllarda dezavantajlı ziyaretçilerin müzede diğer ziyaretçiler ile
birlikte aktif olarak etkinliklere katılmaları, sosyal etkileşimde bulunmaları
yoluyla sosyal dışlanmanın önenmesine yönelik çalışmalar giderek önem
kazandığı görülür (Erbay, 2017). Sosyal dışlanmanın bir sosyal
“parçalanma, dağılma” süreci olduğu bilinciyle müzeler toplumsal
düzeyde katılımı içeren çeşitli etkinlikler hazırlamaktadır. Karadeniz
(2017), müze katılımının çıktıları arasında hoşgörü, toplumlararasılık ve
saygı gibi kavramların yer aldığını ifade eder. Bireysel düzeyde katılım,
kendini gerçekleştirme, güven ve yaratıcılık kaynağıdır. Toplumsal
düzeyde ise, sosyal yenilenme, sağlık, refah, sosyal yardım vb. alanlarda
birey ve toplum arasındaki işbirliğini artırır ve toplumdaki dezavantajlı
gruplar için olumlu sosyal çıktılar sağlayacak projeler üretilmesini
destekler. Sosyal dışlanma kapsamına giren konularla mücadelede, müze
katılımından faydalanılmaktadır. Müze ziyareti izleyici ve müze açısından
toplumsal bir etkinliktir. Newman ve Mclean (2002:59), müzelerin
toplumsal kabule önemli katkılarda bulunan kurumlar olma
potansiyellerinden söz ederler. Müzeler bu potansiyeli kültürel kimlik ve
vatandaşlık kavramları üzerinden geliştirdiği sergiler ve eğitim
etkinlikleriyle ele almaktadır.
Müzenin sahip olduğu somut ve gerçek ortam, izleyicilerin
düşüncelerini harekete geçirirken, deneyimlerini de ekleyerek kendi
anlamını yaratmasını sağlar. Müzelerin sahip olduğu koleksiyonlardan
yola çıkılarak, sergilenen bir müze objesinde hareketle nesneler ile izleyici
arasında bağ kurulur. Buna deneyimlerini de ekleyerek kendi anlamını
yaratır. Kurulan bağ ve yaratılan anlam izleyicilerin, sergi ziyaretleri ya
da etkinlikleri sonunda geçmişi yeniden keşfedip, bugünü tekrar
yorumlayarak kendi kimliklerine ilişkin sorular sorup yanıt alabilecekleri,
kimliklerini yeniden değerlendirebilecekleri ve farklı kimlikleri
tanımalarını olanaklı kılar. Çağdaş müze kimlik konusunda da tartışmalı
ortamlar hazırlayarak çoklu bakış açıları oluşturmaktadır.
1998’de İngiltere’deki müzeler sosyal katılım çalışmaları kapsamında
İngiliz Sosyal Katılım Birimi “Britanya’yı Bir Araya Getirmek: Ulusal
Bölge İlişkilerinin Yenilenmesi Stratejileri” adlı, sosyal politikaların
uygulanmasında sanat ve müze işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir rapor

191

yayınlamıştır. Rapora göre müzeler, çağdaş İngiliz sosyal politikasının en
önemli uygulama merkezleridir. Sosyal, politik ve ekonomik değişimlerin
etkilediği toplumun, evsizlik, işsizlik, suç gibi olgularla mücadele
edebilmesi için sosyal etkinliklere ve çeşitli projelere katılması
gerekliliğinin bilincinde olarak Britanya’yı Bir Araya Getirmek gibi
çalışmalarla; suç, uyuşturucu, eğitimsizlik, işsizlik gibi konularda sorun
yaşayanların katılımlarının sağlandığı projeler geliştirilmiştir. Proje ile
ülkenin en düşük ekonomik gelir grubuna sahip bölgelerindeki halkın
projeye katılımının sağlanması amaçlanmaktadır (Karadeniz, 2015).
Londra müzeleri görsel kültür unsurlarının müze koleksiyonunu
anlatmak ve ziyaretçileri görsel kültür imgesine / nesnesi ile karşı karşıya
getirme amacına hizmet eden teknolojik donanımlar bakımından oldukça
zengindir. Londra’da etkinlik gösteren on altı müzeye internet aracılığı ile
suç içinde bulunmuş çocuklara yönelik, gerçekleştirilen eğitim
etkinliklerinin belirlenmesine yönelik sorular sorulmuştur. “Müzenizde
görsel teknolojiyi içeren görsel sunumlar var mıdır?” ve “Müzenizde
Öğrenci Yeniden Uyum Biriminin (PRU) öğrenciler, öğretmenler ve aile
etkinlikleri kapsamında, görsel teknolojiyi içeren herhangi bir eğitim
etkinliği düzenlenmekte midir?” sorularından oluşan yapılandırılmış
görüşme formu gönderilmiştir. Bu süreçte adı geçen müzelere ziyaretler
yapılmış, müzelerde düzenlenen eğitim etkinlikleri izlenmiş ve müze
uzmanları ile görüşmeler yapılmıştır. Alınan yanıtlar çözümlenmiştir. 1116 yaş aralığındaki özel eğitim gereksinimi olan sosyal, duyusal ve
davranışsal sorunları olan erkek çocuklar için bölgesel bir okulla dört hafta
boyunca fotoğraflara odaklanarak bir sanatçı uzmanlık projesi
yürütülmüştür. Çocuklar kurs çalışmasının bir parçası olarak, kendi
bölgelerinin şehir peyzajı fotoğraflarından üretilen portfolyolar ile aynalar,
filtreler, renkli jeller kullanarak yaratıcı ürünler ortaya çıkarmışlardır.
Londra Şehir Müzesi de “Ask-it Film-it Share-it” (sorun, yapın, paylaşın)
kısa film projesinin pilot uygulama olarak, bölgesel çapta faaliyet gösteren
PRU2 altı öğrenci ile birlikte kendi animasyon projelerini yaratmak
amacıyla bir etkinlik düzenlenmiştir. iPad ve kukla tiyatrosu uygulamaları
kullanılarak Roma Dönemine ait bazı nesneler incelenmiştir. Terapi
amacıyla yapılan etkinlikte çocukların çektikleri filmlere zorlu olan ev
yaşantılarında karşılaştıkları sorunların, endişelerinin yansıdığı
görülmüştür. Yaratıcı filmler çeken çocuklar, büyük ölçüde başarılı
olmuşlardır. Etkinlik kapsamında çocukların birbirleri ve çevreleriyle
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olumlu yönde iletişim kurdukları saptanmıştır. İngiltere ve Galler’de
eğitimden sorumlu çocuk hizmetleri kurumuna bağlı yerel bir kurum olan
Robson Evi personeli, etkinliğe katılan bir kızın film yapım sürecinde daha
önce hiç konuşmadığı kadar çok konuştuğunu ifade etmiştir. Londra Şehir
Müzesi sosyal Dijital Öğrenme Programı koordinatörlüğü PRU ve Londra
Şehir Müzesi işbirliği ile 2012’de pilot uygulaması yapılan iki atölye
gerçekleştirmiştir. Roma tarihini keşfetmeye odaklanan atölye
çalışmasında; iki sınıf birleştirilerek beş öğrenciyle bir grup
oluşturulmuştur. Atölye çalışmasının ilk oturumda, Roma Dönemi
objelerden esinlenerek bir tartışmaya katılmışlar ve tartışma çerçevesinde
çocuklara felsefi yaklaşımla bilgi verilmiştir. iPad’te yer alan kukla
tiyatrosu (puppet pals) uygulaması ve tartışma konularından hareketle bir
animasyon filmi geliştirilmiştir. İkinci oturumda ise dokunmalı (hands-on)
etkinlik düzenlenmiştir. Hem Roma Döneminde hem de günümüzde
kullanılan eşyalar ve boş zaman teması üzerinde durularak, geliştirilen
animasyon filmi ile ilgili soru cevap etkinliği yapılmıştır. Her iki
oturumunda olumlu geri bildirimler alındığı belirlenmiştir. Öğretmenler,
normal iletişimde zorlanan öğrencilerin dijital kukla tiyatrosu oluşturmak
için App uygulaması kullanırken beklediklerinden daha çok iletişim
kurduklarını ifade etmişlerdir. Tate Grubunun dört müzesinden biri olan
Tate Modern,
Britanya’nın ulusal modern ve güncel sanat
koleksiyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. İzledikleri yenilikçi program
yaklaşımı ile sürekli dönüşüm ortamlarından biri olan Tate Modern, ulusal
portrelerin yer aldığı Tate Britain ile güçlerini birleştirerek Tate Kollektif
adıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tate Britain’da PRU’lar ile
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Tate Britain’de Tate Kolektif
küratörlüğünde 2014 yılı Nisan – Eylül ayları arasında BP (British Petrol)
sponsorluğunu yaptığı “Source (kaynak)” adlı görsel kültür tabanlı bir
etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinlik görsel kültürün kitlesel tüketimi,
temsili, imgenin dijital ve sosyal medya aracılığıyla yeniden
biçimlendirilerek yorumlanması konularına odaklanmıştır. Tate
Koleksiyonundan İngiliz sanatını temsil edecek kırk dört çalışma seçilerek,
“Sanat yapıtının internet üzerinden izleyen izleyici mi?, Etkinlikleri
düzenleyen yetkililer mi?, yoksa Yapıtın sanatçısı mı?, Bu yapıt dijital bir
ortama aktarıldıktan sonra sahibi kim olur?” soruları sorularak, bu
eserlerin asıl sahibinin kim olduğu üzerinde tartışmalar yürütülmüştür.
Tartışma gençlerin katılımı zenginleşmiştir. Koleksiyonerler, sanat
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izleyicileri ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Tate
Kollektif uzmanları tarafından verilen eğitimlerle pekiştirilmiştir.
Pazarlama, tüketim gibi alanlarda çalışanların da dahil olduğu etkinlikte,
medyanın tüm olanakları kullanılarak sanat yapıtının paylaşılması ve
temsil edilmesi süreçlerine ilişkin teknik ve lojistik süreçleri daha iyi
anlaması sağlanmıştır. Analog ve dijital ortamlarda sergi hazırlamanın
kolay ve zor yanları hakkında gençlerin görüşü alınmış, dijital sergi
hazırlama süreçleri izlenmiş ve gençler tarafından hazırlanan sergilerin
özellikleri tartışılarak bu yolla çağdaş sergi tasarım ölçütlerine ulaşılmaları
hedeflenmiştir. Çalışma ile galerilerin çevrimdışı durumda olan
bölümlerdeki yapıtların gençlerin yaklaşımıyla çevrimiçi hale getirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada dijital sergiler oluşturulurken dijital sesler,
farklı imgeler ve yerleştirmeler de kullanılarak görsel ve işitsel kültürün
farklı elemanlarına yer verilmiştir. Sergi tasarımı kapsamında yapılan
atölye çalışmaları Tate Kolektif öncülüğünde “Serbest Stil, Metin, Düzen,
Kolaj ve Sokak Fotoğrafçılığı” gibi sanat dallarına odaklanmış ve bir
taraftan da çağdaş sanat çalışmalarının müzede dijital kültürle
bütünleştirilerek ele alınmasını sağlamıştır. Bu yolla görsel kültürün çok
sayıda insana doğrudan nasıl ulaşabildiği, topluma nasıl sunulur hale
geldiğine ilişkin yöntem ve yeni teknikler kullanılmış ve uygulamalar
yapılmıştır. Yeni teknikler, çevrimiçi imgelerin etkin kullanımı, müze
nesnesinin çevrimiçi sunumu, diğer çevrimiçi platformların kullanımı
konularına odaklanan etkinlik, görsel imaj tasarımcıları, müze yetkilileri
ve sanatçıların katılımı bakımından önemlidir. Tate Kolektif, Tate Modern
Sanatlar Galeris ve Tate Britain’in ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma nasıl
gördüğümüz, neyi gördüğümüz, galeri ortamında gördüklerimizi nasıl
yorumladığımız ve bu süreçte teknolojiyi nasıl kullandığımız konularında
odaklanmıştır.
(https://circuit.tate.org.uk/2014/12/analogue-vs-digital/
Son erişim:12.3. 2020).
British Müzesi toplumla işbirliği ekibi “Genç Suçlularla Kollektif
Çalışmalar” adlı bir program kapsamında, drama eğitmeni ile birlikte 1624 yaş arasındaki gençlerin keşif yoluyla öğrenmelerini hedefleyen bir
çalışma yürütmüştür. Bu program 2012 – 2014 yılları arasında “Kolektif
nesne konuşmaları” adlı etkinlik dokuz farklı alt çalışmayla
desteklenmiştir ve gençlik örgütleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.
Projeyle, British Museum koleksiyonları gençler ile buluşturularak, bu
koleksiyonlar çerçevesinde hazırlanan öğrenme programları hayata
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geçirilmiştir. Her proje bir nesneye odaklanmış, bu yolla gençler
araştırmaya yönlendirilmiş ve nesneye yönelik yaratıcı nitelikte cevapları
desteklenerek cesaretlendirmiştir.
İnformal öğrenme yaklaşımı çerçevesinde kişiselleştirilmiş, etkin ve
kendi
denetiminde
bir
deneyim
yaşamaları
sağlanmıştır.
http://www.britishmuseum.org/about_us/community_collaborations/partn
erships/talkin g_objects/talking_objects_collective.aspx Son erişim:
15.1.2020)
Ulusal Portre Galerisi’nde de 2008 – 2010 yılları arasında suça
sürüklenen gençlerle bir çalışma yürütülmüştür. 14-21 yaş arasındaki
gençleri hedefleyen “Genç İnsanlar Programı” kapsamında, örneğin
eğitimde dışlanma riski olanlar ve işe yerleştirme konularında zorluk
yaşayan gençlerle okul saatleri dışında bir çalışma yapılmıştır. Lambeth
and Southwark Gençleri Destekleme ekipleri de bu çalışmaların içinde yer
almıştır. Ancak bu çalışma daha sonra kapsamı genişleyerek yalnızca genç
suçlularla değil, diğer dezavantajlı gençleri de kapsayan “NEET Projesi”
haline dönüşmüştür. “Neet Fotoğraf Projesi: Domino Etkisi”, bu projenin
önemli çalışmalarından biridir. Bu hedef kitledeki gençler profesyonel
fotoğraf sanatçılarıyla birlikte çalışarak fotoğraflar çekmiş ve çektikleri
fotoğrafları yorumlamışlardır. Yeni izleyiceler çekmeyi amaçlayan Ulusal
Portre Galerisi, 2011-2013 yılları arasında kariyerini sanat ve geleride
sürüdürmek isteyen gençlerle Neet projesini gerçekleştirmiştir. Galeri
gençlere yönelik faaliyetlerde bulunan yerel toplum örgütleri (Fairbridge
Programı, Çocuk Şirketi, Westminster Konseyi, Yeni Ufuklar Gençlik
Merkezi, Somon Gençlik Merkezi ve Güney Camden Gençlik Access
Point (SCYAP) ve Southwark Konseyi) ile işbirliği yaparak, gençlerin
galeri içinde sosyalleşmeleri amacıyla katılımın önündeki engelleri
kaldırarak güvenlerini kazanarak uygulama becerilerini geliştirmelerine
olanak sağlamıştır http://www.npg.org.uk/learning/young-people/dominoeffectneet-photography- project.php Son erişim: 15.2. 2019).
Türkiye’deki mevcut duruma bakıldığında, müze eğitimine ilk başlayan
müzelerden Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri ile yapılan
görüşmelerde müzenin 2000 yılından itibaren özellikle engelli çocukların
eğitim ve öğretimleri kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklere
katılımlarını sağlamak amacıyla müzeye yapılan gezileri ilgili okullarla
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işbirliğine girerek daha sistemli hale getirildiği belirlenmiştir. Türkiye
nüfusunun yaklaşık 10/1'ini oluşturan engelli vatandaşlarımızın özellikle
engelli öğrencilerin (bedensel, zihinsel, işitsel ve görme engelliler)
müzeden daha çok ve daha rahat bir ortamda faydalanabilmeleri için uygun
saatler seçilmektedir. Özel bir programla, bilgi düzeylerine uygun şekilde
müze gezilerini gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Arkeolojik objelerin ve
bir bütün olarak müzenin engelli çocuklar, sokak çocukları ve okumayazma bilmeyen yetişkinler için bir şeyler ifade edebilmesi, anlamının
belirgin olması için gerekli eğitim bilimsel yaklaşımı gösterilmektedir.
Kopya objeler kullanılarak, resim yapma, öykü anlatma ve yaratıcı drama
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen etkinliklerde, sosyal dışlanama
yaşayan gençlerin müzeden en iyi şekilde faydalanmaları ve katılımın
sağlanması amaçlanmaktadır. Görme engelli çocukların müze uzmanları
tarafından anlattılan bilgileri daha iyi algılamaları amacıyla önceden
seçilen taklit objelere, müze bahçesindeki bazı heykel ve kabartmalara
dokunmalarını sağlanmaktadır. 2019 yılında Mardin Müzesinde de 3
Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında “Engelsiz Mardin Engelsiz
Müze” etkinliği ile konuya ilişkin farkındalık oluşturularak, engelli
ziyaretçilerin engelleri aşarak müzeyle buluşmaları amaçlanmıştır. T.C.
Adalet Bakanlığı Ankara ve İzmir Çocuk Eğitimevi Müdürlüğün de kalan
çocukların kültürel etkinlikler kapsamında genel müze gezintisi
düzenlenerek kültür varlıklarını tanıma ve koruma bilincini vermeye
çalışılmıştır. Ayrıca, gönüllü kuruluşlarla yaptığımız işbirliği ile sokak
çocukları ve okuma yazma bilmeyen kadınlardan oluşan gruplara müzenin
genel tarihçesi, arkeoloji ve müzelerin görevleri konularında bilgi vermeye
çalışılmıştır.
Sonuç
Yurtdışında özellikle de Londra’da suç içinde bulunmuş çocuklar
özelinde görme engelli, özel eğitim gereksinimi olan gençlere yönelik
günümüz sanatını anlamaları, yorumlamaları ve uygulamaları amacıyla
müzeler, yerel toplum örgütleri ve genç suçluluğu ekipleri arasında
işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar yoluyla çocukların müze
ve galerilerde sosyalleşmeleri, katılımlarının önündeki engellerin
kaldırılması ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Londra müzelerinde sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalan dezavantajlı
gruplar ve ailelere yönelik geçmiş, bugün ve gelecek bağlantısının
kurulmasına amacıyla çeşitli eğitim etkinlikleri yapılmaktadır. British
Müzesi’nde sergilerle bağlantılı rehberli müze turları, ailelere yönelik
bilgisayar
teknolojisi
destekli
ve
etkileşimli
etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Tate Modern Sanatlar Müzesi’nde ise, sanatçı
rehberliğinde galeride sergilenen yapıtlarla ilişkilendirilen sanat eğitimi
çalışmaları yapılmaktadır. Londra Müzesinin PRU’larla işbirliği
çalışmaları kapsamında, Roma döneminde kullanılan eşyalarla,
günümüzde kullanılan eşyalarla bağlantılı atölyeler düzenlenmektedir.
Terapi amacıyla düzenlenen etkinlikte iPad ve kula tiyatrosu uygulamaları
kullanılarak, Roma dönemine ait nesneler incelenerek animasyon ve kısa
film çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çekilen filmlerde çocukların
yaşadıkları sorunları ve endişelerini yansıttıkları göze çarpmaktadır. Yine
Tate Britain Müzesi’nde PRU’dan gelen gençlerle, görsel kültürün kitlesel
tüketimi, temsil ve imgenin sosyal medya aracığıyla yeniden
biçimlendirilerek yorumlanması çalışması yapılmış ve analog ve dijital
ortamlarda sergilenmiştir. Çeşitli sanat dallarını kapsayan, çağdaş sanat
çalışmalarını müzede dijital kültürle birleştiren atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Nasıl gördüğümüz, neyi gördüğümüz ve gördüğümüzü
nasıl yorumladığımız sorularına odaklanan atölye çalışmalarında, müze
nesnesinin çevrimiçi sunulduğu teknolojiler kullanılmıştır. Suç içinde
bulunan çocuklara yönelik olarak British Müzesinde müze
koleksiyonlarını, çocuklarla buluşturan nesne odaklı konuşma oturumları
düzenlenmektedir. Ulusal Portre Galerisi’nde de eğitimde dışlanmış ve işe
yerleştirilme zorluğu yaşayan gençlerle, fotoğraf sanatçıları eşliğinde
fotoğraf çekme ve çektikleri fotoğrafları yorumlama etkinlikler
düzenlenmiştir.
Çağdaş müzeler sosyal dışlanmayı engelleme misyonunun hayata
geçirildiği, toplumsal düzeyde katılımı içeren çeşitli etkinlikler
hazırlamaktadır. Son yıllarda dezavantajlı grupların müzede diğer
ziyaretçiler ile birlikte etkinliklere aktif olarak katılmaları, sosyal
etkileşimde bulunmaları yoluyla sosyal dışlanmanın önenmesine yönelik
çalışmaların giderek önem kazandığı görülür. Sosyal dışlanma kapsamına
giren konularla mücadelede, müze katılımından faydalanılmaktadır.
Bireysel düzeyde katılım kendini gerçekleştirme, güven ve yaratıcılık
duygularını geliştirir. Toplumsal düzeyde bakıldığında ise sosyal
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yenilenme, sağlık, refah, sosyal yardım vb. alanlarda birey ve toplum
arasındaki işbirliğini artırır ve toplumdaki dezavantajlı gruplar için olumlu
sosyal çıktılar sağlayacak projeler üretilmesini destekler. Suç içinde
bulunmuş çocuklarla yalnızca müze gezileri yapılmaktadır. Müze ortamı,
izleyicilerin sosyal ilişkileriyle sanat yapıtlarını birarada tartışacakları,
sorunların daha kolay farkına varmaları için “görsel alan” sunar. Yapılan
genel müze ziyaretleri çocukların bu içeriklerden yararlanmalarına olanak
vermez.
Türkiye’deki Çocuk Eğitimevleri’nde iyileştirmeyi hedef alan,
araştırma, değerlendirme ve planlamaya uygun olarak yürütülen iyileştirici
etkinlik kategorisinde kültürel ve sanatsal etkinlikler (konferans, tiyatro,
müze, müzik, resim vb) yer almaktadır (Ögel, 2014). Çocuk
Eğitimevleri’nde uygulanmakta olan öğretim program incelendiğinde, bu
çocuklara verilen sanat eğitiminin hobi kursları ve kültürel etkinliklerle
sınırlı kaldığı görülmektedir. Kurum dışı eğitim etkinliklerinin çocuklarda
öğrenmeyi güdülediği göz önünde bulundurularak bu tür çalışmaların
arttırılması yararlı olacaktır. Suça karışmayı önleyici etkisi olan sanatın
gücünün göz ardı edildiği, yetersiz uygulamaların çocukların sağlıklı
gelişimine engel olduğu bilinir. Herhangi bir sanat dalıyla ilgilenen
çocukların suçtan uzak kaldığı sonucundan hareketle, Çocuk
Eğitimevleri’nde kalan çocuklarla yapılan kültürel etkinliklerde Londra
müzelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan yararlanılmasının çocukların
toplumla yeniden uyumu sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Çocuklara nitelikli sanat eğitiminin zamanında verilmemesi, çocukların
toplumla yeniden uyumu sürecinde sağlıklı bireyler olarak gelişmelerinin
önünde engel oluşturacaktır.
Son yıllarda ülkemizde müze nesnesinin çevrimiçi sunulduğu
teknolojilerle donatılan müze sayısı artmaktadır. Buna karşın müzelerin
sunduğu bu zengin görsel alanlarda yalnızca resim-iş öğretmenliği
öğrencileri ile çalışmalar yapıldığı görülür. Avrupa’da özellikle
İngiltere’de dezavantajlı gruplarla özellikle de suç içinde bulunan
çocuklara yönelik günümüz sanatını anlamaları ve uygulamaları için
sanatçılar ve müzelerle işbirliğine ilişkin pek çok çalışmanın yapıldığı
görülür. Buna karşın ülkemizde bu kapsamda çalışmalar yapan müzelerin
sayısının oldukça azdır. Çağdaş müzeciliğin gereklerini yerine getirmek
amacıyla, müze-toplum ilişkisinin güçlendirilmesi kapsamında sosyal
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dışlanmanın önlenmesi amacıyla müze uzmanları, küratörler ve müze
eğitimcileri tarafından müze nesnesinin yeniden kurgulanarak görsel kültür
unsuru eğitsel yardımcı materyallerin kullanıldığı çeşitli müzecilik
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Suç içinde bulunan çocukların
müzelerdeki uygulamalara katılarak deneyim kazanmalarının sağlanması,
sanat ile aralarındaki kopukluğun azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Müzeler, herhangi bir müze ya da tarihi alanı ziyaret etme alışkanlığı
olmayan dezavantajlı gruplara hizmet eden acenteler haline gelmeli, bu
grupların ilgisini çekecek yönde sergiler ve eğitim programları
hazırlamalıdır. Müzelerin temel işlevi olan eğitimin etkili hale gelebilmesi
için, en kısa sürede dezavantajlı gruplara ve suç içinde bulunmuş çocuklara
yönelik etkinliklerin (yaratıcı drama, seramik çalışmaları, eser mulajları,
video gösterileri, belgeseller, fotoğraf, broşürler vb.) başlatılması ve
müzelerde müze uzmanları, müze eğitimcileri, eğitimevlerinde görevleri
eğiticilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkili olabilmeleri için işbirliği
içine girmeleri gerekmektedir. Dünyadaki değişim ve gelişmeler takip
edilerek, bu değişimler eğitimevlerinde uygulanan programlara
yansıtılmalıdır.
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LİSE FİZİK EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
UYGULAMASI: SARKAÇ ÖRNEĞİ
Aytekin Erdem & Gürcan Uzal
Giriş
Türk eğitim sisteminde genelde okul, okul deyince sınıflar akla
gelmekte; öğrenme/öğretme süreci ve sürecin işleyişinde araç-gereç,
öğrenci odaklı/merkezli öğrenme etkinlikleri geri planda kalmaktadır.
Öğrencilere bilgiler küçük lokmalara bölünmüş bir yapıda hazır olarak
sunulmakta; bilgi aktarma sırasında çoğunlukla düz anlatım veya soruyanıt yöntemi kullanılmaktadır. Geleneksel olan bu yöntemi hiç
kullanmamak mümkün olamayacağı gibi, yalnızca ona bağlı olmak da
eğitimin niteliğini olumsuz etkileyecektir. Çünkü dersi yalnızca kuramsal
bilgileri ön plana alarak yazı tahtası başında anlatma, öğrencinin kendi iç
dünyasına çekilip hayal kurmasına neden olarak ders konusuna yönelik
öğrenme isteğini ve güdüsünü azaltır, hatta yok bile edebilir.
Öğretim sürecinde yer alan öğeler içerisinde kullanılan yöntemlerin
neler olduğu ve nasıl uygulandığı önemlidir. Öğrencinin derse ne kadar
katılırsa o kadar çok öğreneceği, en iyi öğretimin basit, somut,
olabildiğince daha çok duyu organına hitap eden öğretim olduğu kabul
görmektedir. Buna rağmen eğitimin her kademesinde, daha çok anlatmaya
yönelik tek yönlü iletişim yönteminin seçildiği, öğrenciyi etkin kılan (aktif
tutan) diğer yöntemlerin bilinse bile uygulanmadığı, çeşitli nedenlerle göz
ardı edildiği bir gerçektir. Oysa konu işlenişlerinde yöntemleri
değiştirerek, örneğin proje çalışmalarına yer vererek, öğrencileri daha
etkin kılma ve öğrenme sürecine katılımcı olmaya özendirme olasıdır.
Güncel yaşamda çözülememiş bir problemin, zaman ve maliyet öğeleri
de dikkate alınarak, öğrenciler tarafından bireysel ya da grup halinde
çalışılmak üzere çözüm tasarımının yapılması ve problemin çözülebilmesi
için araştırma çabalarının sürdürülmesi sonucunda çözüme ulaşılması ya
da bir ürünün ortaya konmasına proje denir. Proje tabanlı öğrenme (PTÖ)
ise, problemin bilimsel yöntemler kullanılarak çözümü için harcanan
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çabalar olup öğrenciler için önemli olan süreç içindeki öğrenme
kazanımlarıdır. Bu nedenle üründen ziyade bilimsel öğrenme süreci önem
kazanmaktadır.
Proje çalışmaları gerçekleştiren öğrenciler, proje sonucunda elde
ettikleri ürünleri veya düşüncelerini arkadaşlarına sunarak ve onlarla
tartışarak başkalarına kendi fikirlerini iletme konusundaki raporlarını
yazma ve sunma becerileri kazanmaya, araştırma verilerinden grafikler
oluşturmaya, kestirimlerde bulunmaya ve çıkabilecek sorunları analiz
etmeye yönlendirilmektedirler (Erdem, Uzal & Ersoy, 2011; alıntı;
Blumenfeld vd., 1991; Ersoy, 1998: 4). Ayrıca proje çalışmaları
öğrencilere, bilimsel araştırma yapabilme konusunda beceri kazandırma ve
yaşayarak öğrenme fırsatını da sağlamaktadır (Erdem vd., 2011; alıntı;
Raghavan vd., 2001).
2000’li yılların başından itibaren her kademedeki okullarımızda
fen/fizik derslerinin öğretim programlarında, yapılandırmacı yaklaşım
felsefesi temelinde değişim ve gelişmeler sağlanmıştır. PTÖ,
yapılandırmacı yaklaşım yöntemlerinden biri olup okullarımızda
uygulanmaya başlanmıştır. Ancak öğretmenler, PTÖ’nin öğretim
sürecinde zaman kaybı oluşturması ve öğrencilerin sınav kaygıları vb.
nedenlerle bu yöntemi derslerinde kullanma konusunda çekimser
davranmaktadırlar. Bu çekimser tutumda öğretmenlerin PTÖ konusunda
yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamalarının etkili olduğu da
düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmenlere PTÖ konusunda yardımcı
olunması önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, lise Fizik
derslerinin mekanik alanında önemli bir yeri olan sarkaç konusunda bir
örnek projenin hazırlanmasıdır.
I. Sarkaç Projesi
Öğrenciler, klasik fiziğin bir alt öğrenme alanı olan mekaniği,
genellikle kavraması zor bir alan olarak görürler (Peter, 2015: 611).
Öğrencilerin mekaniği başarılı biçimde öğrenebilmeleri için; fizik
ilkelerini ve yasalarını tam olarak anlayabilmeleri, matematiksel
hesaplamaları yetkinlikle gerçekleştirebilmeleri ve mekanik konularını
günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri gerektiği düşünülmektedir.
Ülkemizde yapılan araştırmalarda, bazı öğrencilerin edindikleri mekanik
bilgilerini günlük yaşamda uygulayamadıkları görülmektedir (Yiğit,
Devecioğlu &Ayvacı, 2002: 94; Taşdemir & Demirbaş, 2010: 134;
Emrahoğlu & Mengi, 2012: 223).
Çalışmada sunulan sarkaç projesinin, öğrencilerin harmonik hareket
(sarkaç) konusundaki bilgilerini günlük yaşamda kullanabilme
yeterliklerini artırabileceği düşünülmektedir.
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Harmonik hareket
Doğada düzenli aralıklarla kendini yineleyen hareketi görebiliriz.
‘Harmonik hareket’ terimi, sürekli olarak kendini tekrarlayan hareket için
kullanılır. Gece gündüz değişimi ve mevsimlerin oluşumu bu harekete
birer örnektir (Şekil Ia ve Şekil Ib). Bu olaylar Dünya’nın harmonik
hareketi ile oluşur. Harmonik hareketin başka örneklerini, salıncak ve
hamakta sallanırken veya bisiklet tekerleğinin dönüşünde görebiliriz.

(a)

(b)

Şekil I: a) Dünyanın Kendi Ekseninde Dönmesi Gece- Gündüz Olayını,
b) Dünya’nın Güneş Etrafında Dönüşü Yaz-Kış Olayını Oluşturur.

Fotoğraf I: Harmonik Harekete Günlük Yaşamdan Örnekler
Harmonik hareket yapan cisim ya da sistemlere osilatör denir. Dünya,
sarkaç, titreşen gitar teli birer osilatördür. Sarkaç, harmonik hareketi ve
osilatörü öğrenmek için eşsiz bir deney etkinliğidir, çünkü ölçüm yapması
kolaydır.
Düzgün değişen doğrusal hareketi tanımlamak için hız, uzaklık ve ivme
kavramları yeterliyken, harmonik hareketi tanımlamak için yeni
kavramlara ihtiyacımız vardır. Devir, periyot, genlik ve frekans harmonik
hareketi tanımlamak için kullanılan kavramlardır. Düzgün doğrusal veya
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düzgün değişen doğrusal hareket yapan bir araba, hareketini düzgün
aralıklarla tekrarlamaz. Denizdeki dalganın üzerindeki topu düşünelim,
topun hareketini nasıl tanımlayabiliriz? Dalga devam ettikçe top sürekli
yukarı ve aşağı hareket eder (Şekil II). Topun hızının sürekli değişmesi
nedeniyle, bu hareketi tanımlamak için hızı kullanmak iyi bir yol değildir.
Topun ivmesi de sürekli değişir. Top ilk önce yukarı doğru hızlanır, sonra
aşağı doğru yavaşlar, hızlanır, yavaşlar böyle devam eder. Bu nedenle
ivmeyi kullanmak da iyi bir yol değildir.

Şekil II: Su Dalgası Üzerinde Bir Topun Hareketi
Dalga üzerindeki top aşağı yukarı hareket eder. Topun hareketi kendini
tekrarlayan harekettir ve harmonik harekete bir örnektir. Topun hareketi,
ileri geri salınan sarkacın hareketine benzer. Gerçekte, dalga üzerindeki top
ve salınan sarkaç harmonik hareketin temel özelliklerini gösterir.
Harmonik hareketi tanımlamak için dört yeni kavrama ihtiyacımız vardır:
Devir, periyot, frekans, genlik.

Şekil III: Basit Sarkaç
Genel olarak harmonik hareket bir denge noktası etrafında oluşur. Her
şey durgun ve ivmesizse sistem dengededir. Birçok durumda (sarkaçta
olduğu gibi) denge, her şeyin durgun olduğu yerdedir. Harmonik harekete
sahip cisimler hareket ettirildiğinde, denge noktasına geri gelmeye
eğilimlidirler.
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Sarkacın denge noktası düz asıldığı yerdir. Eğer sarkacın topuzu biraz
hareket ettirilirse topuz, denge noktasına geri gelmek ister ve o noktaya
doğru salınım yapar. Genlik, denge noktasından maksimum uzaktayken
sarkacın yapmış olduğu açıdır.
Matematiksel işlemler
Grafik çizme: Üç değişkenin, sarkacın periyodunu nasıl etkilediğini
görmek için ayrı ayrı grafik çizilir.
Grafiği yorumlama: Elde edilen grafikleri 5 saniyeli sarkaç yapmak
için kullanmak.
Bir değişkeni ayırma: Üç değişkenden ikisini sabit tutarak, üçüncü
değişkenin etkisini incelemek.
Bağımlı ve bağımsız değişkenler: Bu deneyde bir tane bağımlı değişken
(periyot), üç tane bağımsız değişken (ip uzunluğu, açı, kütle) vardır.
Basit işlemler: Grafiği doğrusal olan eşitlikleri kullanmak ve farklı
değişkenler için çözmek.
Kare ve karekök: Sarkacın periyodu, ip uzunluğunun kareköküne
bağlıdır. Bu sonuç, periyot ve ip uzunluğu arasındaki değişim oranlarını
karşılaştırarak bulunur.
Eğim, kesme-noktası ve doğrusal bağıntı: Deneylerde doğrusal bir
grafik bulunur. Bu grafik 5 saniyeli sarkaç yaparken ip uzunluğunu bulmak
için kullanılır.
Sarkaç: Sabit bir noktaya asılı bir kütlenin yerçekimi etkisi altında ileri
geri hareket etmesiyle oluşan sistemdir. Sarkaç, saat hareketini kontrol
etmek için kullanılır, çünkü bir tam salınım için gereken zaman aralığı
sabittir ve bu zaman aralığına periyot denir.
Sarkacın tarihine bakıldığında, salınım olayını ilk farkeden Galileo
Galilei’dir (1564-1642). Sarkacın hareket denklemini
(T= 2 (L/g)1/2, T: periyot, L: ip uzunluğu, g: yerçekimi ivmesi) şeklinde
bulan ise Christian Huygens (1629-1695)’dir (O’Conner & Robertson,
2019).
II. Yöntem
Amaç
Sağlanan ortamda neler olabileceği hakkında hipotez kurmak,
Bir deneyi yapmak ve veri almak,
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Bir özel ilkeyi göstermek için deney tasarlamak,
Grafik oluşturmak,
Bir kuramın sonuçlarını hesaplamak,
Beklenen bir şeyin neden olduğunu ya da olmadığını açıklamak.
İncelenecek konular
AK1: Sarkaç çeşitleri nedir ve nerede kullanılır?
AK2: Sarkaç hareketi düzenli ve sürekli tekrar eder mi?
AK3: Basit bir sarkacın periyodunu etkileyen değişkenler nelerdir?
AK4: Basit bir sarkaç düzeneği oluşturarak değişkenlerin değerlerini
belirleyiniz ve sarkacın periyot formülünü bulunuz.
AK5: Eviniz için bir duvar saati yapınız
Problem(ler)
P1: Harmonik hareketi tanımlamak için hangi kavramlara ihtiyacımız
vardır?
P2: Sarkacın periyodu üzerinde en büyük etkisi olan üç değişkenden (ip
uzunluğu, kütle, açı) hangisidir?
Hipotez: Sarkacın periyodu, ip uzunluğunun kareköküyle doğru
orantılıdır.
Bazı öğrenciler matematiksel olarak soruları iyi çözebilseler bile, bu
bilgileri günlük yaşamda uygulayamamaktadırlar. Bu da fizik ilkelerini
tam olarak anlayamadıklarını gösterir. Basit Harmonik Hareket (BHH)
konusu ile ilgili yapılan kavram yanılgıları araştırmalarına göre
öğrencilerin kavram yanılgıları şöyle sıralanmıştır:
•

Sarkaca, sarkacın ağırlığı ve onun bileşenleri etki eder (Yıldız &
Büyükkasap, 2006: 275),

•

Sarkaca, sarkacın ağırlığı ile salınım kuvveti etki eder (Yıldız &
Büyükkasap, 2006: 275),

•

Hareket kuvvet yönünde olur (Yıldız & Büyükkasap, 2006: 275),

•

Sarkacın bir ucu sabit olduğu için sağa sola hareket eder (Yıldız &
Büyükkasap, 2006: 275),

•

İvme, bir sarkacın uzanımının maksimum olduğu noktada sıfırdır
(Değirmenci ve Karamustafaoğlu, 2018: 9)
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•

Harmonik salınımlar sonsuza dek sürer (Karamustafaoğlu, Aydın &
Özmen, 2005: 67)

•

Sarkaç, salınımının en alçak noktasında ivmelenir (Değirmenci &
Karamustafoğlu, 2018: 9)
Sarkaç çeşitleri

Basit sarkaç: Kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük olan bir ipin
ucuna, noktasal bir cismin bağlanmasıyla oluşur.
Bileşik sarkaç: Yatay eksen üzerinde salınım yapan, ucunda kütle olan
uzun demir çubuk şeklindedir. Tersinir bileşik sarkaç olan Kater’in sarkacı
yerçekimi ivmesini (g) ölçmek için yapılmıştır .
Schuler sarkacı: Schuler sarkacı dik olarak asıldığında, asıldığı nokta
yeryüzüne paralel olarak ivmelendirilse bile, dikeyle aynı hizada kalır.
Schuler sarkacının bu ilkesi, bazı durgun sistemlerde doğru bir iç dikey
referans elde etmek için kullanılır.
Küresel sarkaç: Dikey düzlemde, sonsuz sayıda salınım yapmasını
sağlayan bir eksene tutturularak oluşan sistemdir. Sarkacın salınım
düzlemi serbest olarak döner. Küresel sarkacın basit bir şekli olan Foucault
Sarkacı, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü göstermek için
kullanılır. Foucault Sarkacı, büyük bir kütlenin, uzun bir telin ucuna
bağlanıp asılmasıyla oluşur. Salınım yaptığı düşey düzleminin yönü
sabitlenmemiştir, serbest olarak hareket edebilmektedir. Aslında dünyanın
yüzeyine göre dönebilmektedir. Bu tip bir sarkaç ilk kez 1851’de Paris’te
yapılmıştır. 28kg’lık demir top, 67 m uzunluğundaki bir telin ucuna
sabitlenip sistemin harmonik hareketi bir mekanizmayla sağlanmıştır.
Foucault Sarkacı, salınım düzleminin dönüşünü gösteren ilk laboratuvar
göstergesidir.

Fotoğraf II: Foucault Sarkacı
Balistik sarkaç: Mermi hızını ölçmek için kullanılan araçtır. Bir telin
ucuna asılan büyük tahta bloktan oluşur. Mermi bloğa ateşlenip blokla
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birlikte yükseldiğinde, momentum ve enerji korunumundan merminin ilk
hızı bulunabilir.

Fotoğraf III: Balistik Sarkaç
Ortaöğretim seviyesi (9.-11. sınıflar arası)
B-1: Basit harmonik hareket
A seviyesindeki amaçlarla birlikte, (a) Zaman sayacını kullanarak
sarkacın periyodunu ölçme; (b) Periyodun üç değişkene (ip uzunluğu,
kütle, açı) göre duyarlılığını ölçme; (c) Devir, periyot, açı, frekans,
harmonik hareket, salınım kavramlarının öğrenilmesi.
B-2: Değişimin oranı ve bir saniyeli sarkaç
(a) Etkinlik-1’de bulunan periyodun üç değişkene duyarlılığının
değerlendirilmesi; (b) Değişim ve yüzdelik oranlarının karşılaştırılması,
(c)1 saniyeli sarkacın yapılması; (d) Devir, periyot, açı, frekans, harmonik
hareket, salınım kavramlarının öğrenilmesi.
B-3: Genelleştirme ve beş saniyeli sarkaç
(a) Daha önce elde edilen verilerin genelleştirilmesi; (b) Periyodu 5
saniye olan sarkacın yapılması; (c) Devir, periyot, açı, frekans, harmonik
hareket, salınım kavramlarının öğrenilmesi.
Sarkaç düzeneğinin hazırlanması
Sarkaç deneyleri için aşağıdaki düzenek kullanılacaktır. Eğer düzenek
laboratuvarda yoksa öğrenciler kendileri de hazırlayabilirler. Sarkacı
asmak için 5 cm genişliğinde, 1.5 m uzunluğunda bir tahta parçası
yeterlidir.
Açı ölçmek için kullanılan açı ölçer, Şekil IV’deki gibi karton üzerinde
hazırlanabilir (Zwart, Voort & Yogi, 1994: 30). Hazırlanan açı ölçer tahta
üzerine çakılır ve tahta bir duvara sabitlenir. Sarkaç asıldığında açı
ölçerdeki 0 derece ile sarkacın ipi aynı hizada olacak şekilde ayarlanır.
Ağırlık olarak her birinin kütlesi 1g olan pullar kullanılır.
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Şekil IV: Basit Sarkaç Düzeneği
Periyot ölçmede CPO zaman ölçerinin kullanılması
Sarkacın periyodunu ölçmek için iki yol vardır. Birincisi CPO zaman
ölçeridir, kronometre gibi kullanılır. 10 tam devir için geçen süre ölçülür.
Daha sonra bu süre 10’a bölünerek bir tam devir için geçen süre bulunur.
Periyodu tam olarak ölçebilmek için ‘Photogate Clamp’ zaman ölçeri
kullanılır. Şekil V, Photogate Clamp’ın sarkacın asıldığı desteğe nasıl
takıldığını gösterir.

Şekil V: Photogate Clamp’in Ayarlanması
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Tablo I: İp Uzunluğu 50 cm ve Açı 10 Derece İken Periyot Ölçümleri
Pul
sayısı

10 devir için
geçen zaman
(s)

Periyot
(s)

0

14.28

1.43

2

14.17

1.42

4

14.13

1.41

6

14.09

1.41

8

14.11

1.41

Tablo I’deki veriler ağırlığın periyot üzerindeki etkisinin çok küçük
olduğunu gösterir. Bu ölçümlerde hata payı vardır, çünkü kronometre çok
hassas değildir. Zaman ölçümündeki hata payı, 10 periyot için genellikle
artı ve eksi 0.1 saniyedir. Bu hata periyotta gözlenen değişimden daha
fazladır. Bu yüzden deney, kütlenin etkisini tam göstermek için duyarlı
değildir
Tablo II: Açının Periyot Üzerindeki Etkisine Ait Ölçümler
Açı
(Derece)

10 devir için
geçen süre (s)

Periyot (s)

10

15.48

1.55

20

15.58

1.56

30

15.73

1.57

Tablo II, ip uzunluğu 60 cm, topuz ağırlığı 8 g olan sarkacın
periyodundaki değişimleri göstermektedir. Açının değişimiyle ilgili
verilerin grafiği, kütle değişimindeki grafiğe benzemektedir. Hata payı,
yine 0.1s dir.
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İp uzunluğunun periyoda etkisinin gözlenmesi
Tablo III a: İp Uzunluğunun Periyoda Etkisini Ölçen Deneyin
Örnek verileri
İp uzunluğu
(cm)

10 devir için
geçen süre (s)

Periyot
(s)

6.30; 6.42; 6.42

10 devir için
ortalama
zaman (s)
6.38

10
20
30
40
50
60

9.08; 9.03; 8.97
11.09; 10.91; 10.97
12.74; 12.83; 12.68
14.22; 14.27; 14.13
15.70; 15.75; 5.41

9.03
10.99
12.75
14.21
15.62

0.903
1.10
1.28
1.42
1.56

0.638

Tablo III a, sarkaç uzunluğunun 10 cm’den 60 cm’ye kadar olan
değişiminden elde edilen verileri göstermektedir. Salınım açısı 20 derece,
topuz kütlesi 8 g alınmıştır. İp uzunluğunun değişmesiyle periyotta
meydana gelen değişiklik, kütlenin ve açının yaptığı etkiye göre çok
büyüktür. Sonuç olarak, sarkacın periyodunu belirlemede en önemli faktör
sarkaç ipinin uzunluğudur.
Deneydeki periyot verilerini elde etmek için kullandığımız sarkaç
ipinin uzunluk değerleri olan 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm ve 60 cm
büyüklüklerinin her bir değeri için periyot değerleri T= 2 (L/g)1/2
eşitliğinden hesaplanırsa, Tablo III b elde edilir:
Tablo III b. İp uzunluğuna bağlı olarak hesaplanan periyot büyüklükleri
İp uzunluğu (cm)
Periyot (s)

10

20

30

40

50

60

0.632 0.894 1.095 1.260 1.414 1.549
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Şekil VI: İp Uzunluğunun Periyoda Etkisini Gösteren Grafik

Şekil VII: Farklı Sayıdaki Pullar İçin Kütle Merkezindeki Kaymalar
Gösterilmektedir. Doğru değerler ip uzunluğuna eklenmelidir.
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Tablo IV a: Kütlenin 0-8 Pul Arası, İp Uzunluğunun 0.1- 0.9 metre
Arası ve Açının10-30 derece Arası Alındığı Periyot Ölçümlerinin
Örnek Verileri
Pul
sayısı

Açı
(derece)

İp uzunluğu
(m)

0
2
4
6
8
8
8
8

10
10
10
10
10
15
20
25

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Zaman
sayacının
ölçtüğü
periyot (s)
0.7144
0.7085
0.7067
0.7047
0.7041
0.7057
0.7079
0.7109

Sarkacın
periyodu (s)

1.428
1.417
1.413
1.409
1.408
1.411
1.415
1.421

Tablo IV b: Kütlenin 8 pul, ip uzunluğunun 0.1- 0.9 metre arası ve
açının10-30 derece arası alındığı periyot ölçümlerinin örnek verileri
Pul
Açı
sayısı (derece)

8
8
8
8
8
8
8
8
8

30
10
10
10
10
10
10
10
10

İp
uzunluğu
(m)
0.50
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90

Zaman
sayacının
ölçtüğü periyot
(s)
0.7142
0.4420
0.5464
0.6295
0.7056
0.7734
0.8351
0.8946
0.9482

Sarkacın
periyodu (s)

1.428
0.884
1.092
1.259
1.411
1.547
1.670
1.789
1.896

Tablo IV a ve Tablo IV b’deki verilere bakıldığında, kütle değişiminin
periyoda etkisinin çok küçük olduğu görülür. 0 ile 8 pulları arasındaki fark
0.020 saniyedir. Bu, en hafifinden en ağırına %14’lük değişime denk gelir.
Periyot ölçümlerinin tekrar edilişi 0.001 saniye (%0.07) daha iyidir.
Uzunluk ölçümünün doğruluğu 2 milimetredir, yani 0.5 metre ip uzunluğu
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için %0.4’tür. Kütle değişiminin sonucu (%1.4) küçüktür, fakat diğer
ölçümlerin hataları hata sınırından (%0.07 ve %0.4) önemli derecede
büyüktür. Bu da etkinin gerçekten olduğunu gösterir.
Kütleye bağımlılığın nedeni pul sayısının artmasıyla sarkacın kütle
merkezinin kaymasıdır. Bu da ipin uzunluğunu küçültür ve periyot
küçülür. Kütle merkezindeki kaymayı ipin uzunluğundan birkaç milimetre
toplayıp çıkararak bulabiliriz.
İkinci deney, sarkacın salınım açısını değiştirmekle ilgilidir. Tablo
II’deki veriler deney sonuçlarını gösterir. Açının artmasıyla periyot
yavaşça büyür. Etkisi yaklaşık %1.4 kadardır.
Bir saniyeli sarkaç yapma
Periyodu 1 saniye olan sarkaç yapmak için sarkacın değişkenleri seçilir.
İp uzunluğu öğrencilerin elde ettiği grafiklerden belirlenmelidir. Doğru
uzunluk 0.248 metredir. Öğrenciler, sarkacın salınımının uzun olması için
en büyük kütleyi seçerler. Projeyi test ederken öğrenciler, ölçtükleri
periyot ile bir saniye arasındaki yüzdelik farkı hesaplarlar. Zaman
sayacının ölçtüğü periyot, sarkacın periyodunun ½’sidir.
İp uzunluğunda birkaç ayarlama yaparak, 0.999-1.001 saniye olan
gerçek periyoda karşılık gelecek şekilde, periyot 0.4995-0.5005 saniye
ölçülebilir. % 0.1’den daha az yüzdelik fark elde etmek zor değildir.
Öğrenciler, projelerini % 1’den daha küçük yüzdelik fark elde edene kadar
ayarlamalıdırlar. Sarkaç çok kesin bir saat yapmaz (Cromer, Zahopoulous,
& Silevitch, 1994: 44), çünkü hareketin açısı düştükçe periyot değişir.
Öğrenciler bu sapmayı sarkacı 30 saniye ölçerek ve periyottaki toplam
değişmeyi kaydederek bulurlar. Eğer sarkaç, 20 dereceden bırakılırsa
sarkacın periyodu, 1.008 saniyeden 0.999 saniyeye kadar 30 saniye içinde
düşer. Bu da 3  10-4 saniye/saniye’lik bir çöküş oranıdır. 1 saat içinde
sarkaç saati, 3  10-4 saniye/saniye  3600 saniye = 1.08 saniye yavaşlardı.
III. Sonuç ve Öneriler
Gerçekleştirilen deneysel çalışmada basit sarkacın periyodunun,
sarkacın denge konumundan uzaklaşma aralığı olan açıdan ve sarkacın
ucundaki kütleden bağımsız olduğu, ancak sarkaç ipinin uzunluğuna bağlı
olarak değiştiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle hazırlanan sarkaç projesinin
hipotezi doğrulanmıştır. Ayrıca Tablo IIIa ve Tablo IIIb’deki periyot
değerleri karşılaştırılacak olursa, Tablo IIIa’daki deneyden elde edilen
periyot değerlerinin, T= 2 (L/g)1/2 eşitliğini hemen hemen sağladığı
anlaşılmaktadır. Deneydeki hataların da ölçme araçlarının hata payı
içerisinde olduğu görülmüştür.
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Sarkacın, dünya üzerindeki konumu periyodu etkiler, çünkü yerçekimi
her yerde aynı değildir. Örneğin, sarkacın kutuplardaki periyodu
ekvatordaki periyodundan daha küçüktür. Böylece basit bir sarkaç
kutuplarda daha hızlı sallanır.
Bu projenin gerçekleştirilmesinin amacı, öğrencilerin kavram
yanılgılarını gidermelerine yardımcı olmak için uygulamalı bir yöntemi
kullanmaktır. Sonuç olarak, amacına yönelik yapılmış olan bu çalışma,
ortaöğretimde sarkaç konusunun, kavram yanılgılarını gidermeye yönelik,
eğlenceli ve basit etkinliklerle işlenmesinde yardımcı kaynak olarak
kullanılabilir.
Çalışmanın amacına ulaşması için çeşitli araştırma yöntemleri ve genel
olarak Cambridge Physics Outlet’in ‘Teacher’s Guide with Activity Guide
Masters’ adlı kitabından yararlanılmıştır.
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FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA
İLE İLGİLİ DUYGU, TUTUM VE KAYGILARINA ETKİSİ
Hatice Mertoğlu & Zübeyde Burçin Gürbey
Giriş
Son yıllarda dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de
kaynaştırma eğitiminden kapsayıcı eğitime doğru çalışmalar hızla
artmaktadır. Bu bağlamda “evrensel tasarıma dayalı öğrenme” önem
kazanmaktadır. Kapsayıcı eğitim öğrencilerin gereksinimleri,
yeteneklerine göre öğrenme ortamlarındaki her türlü ayrımcılığı
kaldırarak okul çağındaki tüm çocuklara eğitim ortamlarında eşit
kalitede eğitim sunma fırsatı verilmesini sağlayan bir süreç olarak
tanımlanabilir (Özaydınlık, 2019: 9-11). Farklılıkları bir fırsat olarak
gören kapsayıcı öğretim uygulamalarında evrensel tasarıma dayalı
öğrenmelerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle kapsayıcı öğrenme
ortamlarında öğretmenler eğitim programlarının içeriğini ve öğretim
faaliyetlerini öğrencilerin tüm farklılıklarına hitap edecek şekilde
düzenlemeli, farklılaştırmalıdır (Başaran, 2019: 73-76). Dünyada
değişen kapsayıcı eğitim anlayışına uygun olarak bu geçiş sürecinde
öncelikle kaynaştırma eğitiminin ve bireyselleştirmiş öğretimin
anlaşılması gerektiği düşünülmektedir.
Eğitim; bireylerin çevreleri ile etkileşimleri sonucunda yeni bilgi,
beceri ve tutumları elde ettikleri yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
Öğrenme ise bireyin deneyimlerinin sonucu edindiği kalıcı bilgilerdir.
Her bireyin eğitimi ve öğrenme durumu birbirinden farklıdır. İnsanlar
sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da birbirlerinden farklılık
gösterebilirler. Tüm bireyler bireysel farklılıklarıyla birlikte aynı
ortamda, ayrışmadan ve ayrılmadan eğitim görmelidir (Kuzgun ve
Deryakulu, 2017: 7). Bu nedenle öğrencilerin bireysel farklılıklarına
uygun öğrenme ortamları hazırlanması önem kazanmaktadır.
‘Kaynaştırma’ ifadesi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
eğitimde bir model olarak yerini almıştır. En az sınırlayıcı ortam,
kavramı çerçevesinde şekillenen 70’li yıllarda kaynaştırma modeli,
90’lı yıllarda bütünleştirme modeli olarak geliştirilmiştir. Özel
gereksinimli bireylerin, akranlarıyla beraber aktif birer birey olmalarını
hedefleyen bu modeller bireyin nitelikli bir şekilde eğitilmesini
*
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desteklemektedir. Kaynaştırma eğitim modeli, özel gereksinimli
bireylerin akranlarıyla beraber aynı ortamda ve aynı sınıfta beraber
eğitim almalarını desteklemekte ve öğrenciler arasındaki eşitliği
vurgulamaktadır Literatürde tam anlamlıyla kaynaştırma, özel
gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek sağlanarak
uygulanmasıdır (Eripek, 2000:17 ; Sucuoğlu, 2006: 1-2). Stubbs,’a
(2008: 38) göre kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli olan veya
olmayan tüm öğrencileri kapsayan bir eğitim modelidir. Bu modelde
okullarda ortaya çıkan farklılıkları ve zorlukları belirleyerek çözüm
üretmeye çalışmak ve tüm öğrencilerin aynı ortamda eğitim almasını
desteklemek esastır.
Türkiye’de kaynaştırma eğitimi tam ve yarı zamanlı kaynaştırma
olarak ikiye ayrılmaktadır. Tam zamanlı kaynaştırma uygulaması; özel
eğitim gerektiren bireylerin, eğitimin her kademesinde akranlarıyla
beraber aynı eğitimi görmesini, sosyal açıdan bütünleştirilmesini; özel
destek hizmetleri, özel araç gereçler ve eğitim materyalleri
sağlamaktadır. Yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi uygulaması ise, özel
eğitim sınıflarına devam eden çocukların, kaynaştırma uygulaması
yapılan sınıfların etkinliklerine dahil olması, kaynak oda, rehberlik ve
araştırma merkezlerinden destek alınarak yürütülmesidir (Sart, Ala,
Yazlık, ve Kantaş Yılmaz, 2004: 2) Bireyler bireysel farklılıklarıyla
birbirinden ayrılırlar. Her bir öğrencinin nasıl anladığını, nasıl
kavradığını, nasıl öğrendiğini belirlemek ise öğretmenlerin en önemli
görevlerindendir. Bireysel farklılıklar bireylerde var olmaya
başladığında, ‘bireyselleştirilmiş öğretim’ kavramı da var olmaya
başlamıştır. Öğretmenler her öğrencinin bireysel farklılıklarına
yönelerek, bireyselleştirilmiş öğretim planı hazırlamalıdır. Böylece her
öğrenciye erişilebilir (Çalışkan, 2004:52-53).
Kaynaştırma ile ilgili alın yazın incelendiğinde, birçok araştırma
yapıldığı görülmektedir. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili
herhangi bir eğitim almadıkları ve kaynaştırma eğitimi konusunda
kendilerini yetersiz gördükleri (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010:350), okul
öncesi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin farklı
değişkenlere göre araştırıldığı (Şahbaz ve Kalay, 2010: 125), öğretmen
adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının araştırıldığı
(Ozokcu, 2018: 313), kaynaştırma eğitiminin öğretmen adayının
kaynaştırmaya yönelik tutumlarına etkisinin araştırıldığı ve olumlu
etkisinin tespit edildiği (Gözün ve Yıkmış, 2004: 77-78), öğrencilerin
kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler
açısından araştırıldığı (Alver, Bozgeyikli ve Işıklar, 2011:164).
çalışmalar bunlardan bazılardır. Ancak alan dersleri ile kaynaştırma
eğitiminin ilişkilendirildiği, araştırıldığı ilgili araştırmalar oldukça
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azdır. Özel eğitimde fen öğretimine verilen önemin diğer derslere göre
daha düşük olduğu belirtilmektedir. Hatta bazı öğretmenlerin özellikle
zihin yetersizliği olan öğrencilerin bazı fen konularında zorlanacakları
hatta öğrenemeyecekleri ifade ettikleri görülmektedir. Oysa fen
programında düzenlemeler yapılarak özel gereksinimli öğrencilerin de
fen öğrenmeleri sağlanabilir (Özgüç, 2017:60-100).
Özel gereksinimli öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim programları
(BEP) doğrultusunda eğitim verilmesi gerekliliği yasalarla güvence
altına alınmasına rağmen uygulamada bunun nasıl gerçekleştirildiği
tartışmalıdır. Kaynaştırma eğitiminin uygulanmasında birtakım
sorunlar olduğu belirtilmektedir. Kaynaştırma eğitiminin başarılı
olabilmesi için özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu sınıfta onların
bireysel eğitim planlarına uygun düzenlemeler yapılması
gerekmektedir (Yılmaz ve Melekoğlu, 2018:1-12). Lisansta öğretmen
adaylarının bireysel öğretim planı hazırlama konularında bilgilenmeleri
kaynaştırma eğitiminin uygulanmasına bu doğrultuda katkı
sağlayacaktır. Literatür ve alın yazında, bireyselleştirilmiş öğretim
planı hazırlama dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma
tutumlarına etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu nedenle, bu araştırmanın problem cümlesi, “Fen Eğitiminde
Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Bireysel Öğretim Planı Hazırlama
(BÖP) dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi ile
ilgili duygu, tutum ve kaygılarına etkisi nedir” olarak belirlenmiş ve
aşağıda belirtilen alt problemlere yanıt aranmıştır:
1)Deney ve kontrol grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu,
tutum ve kaygılarının ön test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
2)Deney ve kontrol gruplarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu,
tutum ve kaygılarının son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
3) Kontrol grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve
kaygılarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
4) Deney grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve
kaygılarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
Yöntem
I.Araştırma Deseni
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test
kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Nicel araştırma
(quantitative) olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir,
ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir şekilde ortaya koyan
araştırma türüdür. (Özmen ve Karamustafaoğlu, 2019:45) Yarı
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deneysel desenden ön test/ son test kontrol gruplu model seçilmiştir. Bu
modelde katılımcıların gruplara yansız olarak dağıtılması sonucu bir
deney bir de kontrol grubu oluşturulur. Her iki gruba uygulama
öncesinde ön test uygulanır. Deney grubuna deneysel müdahalede
bulunulurken, kontrol grubuna özel bir müdahalede bulunulmaz.
Uygulamadan sonra her iki gruba son test uygulanır (Özmen ve
Karamustafaoğlu, 2019:210).
II.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 yılının güz döneminde
İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği
bölümünün 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 51 öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Araştırmada bir deney grubu bir de kontrol grubu
belirlenmiştir. Bu grupların belirlenmesinde rastgele seçim
yönteminden yararlanılmıştır. Bu örneklemde gruplar, her bir
örnekleme birimine eşit seçilme olasılığı verilerek rastgele
seçilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2015). Deney grubundaki öğrencileri BÖP dersini seçen
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Deney grubunda 21, kontrol
grubunda 30 öğretmen adayı bulunmaktadır. Her grup da uygulama
öncesi kaynaştırma eğitimi ile ilgili bir eğitim almadıklarını ve
araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarını belirtmişlerdir.
III.Veri Toplama Aracı
Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygu, Tutum ve Kaygılar Ölçeği
(KDTKÖ)
Araştırmada bireylerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve
kaygılarını ölçmek amacıyla Forlin, Earle, Loreman ve Sharma (2011)
tarafından geliştirilen Bayar, Özaşkın ve Bardak (2015) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan “Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygu, Tutum ve
Kaygılar Ölçeği (KDTKÖ)” kullanılmıştır. Ölçek 15 maddeden
oluşmuş olup, 4’lü Likert tipinde hazırlanmıştır. (1= Kesinlikle
Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Katılıyorum, 4= Kesinlikle
Katılıyorum). Ölçekten alınabilecek puanlar 15 ile 60 arasında
sıralanmaktadır. Yükselen puanlar bireyin kaynaştırma eğitimi ile ilgili
duygu, tutum ve kaygılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir
(Bayar, Özaşkın ve Bardak, 2015:182).
KDTKÖ üç alt faktörden oluşmaktadır. Bunlar; kaynaştırma eğitimi
ile ilgili duygu, kaynaştırma eğitimi hakkındaki tutum, kaynaştırma
eğitiminde kaygıdır. Ölçeğin Türkçe formunun güvenirlik çalışması
Cronbach Alpha testi ile yapılmış ve ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0.88,
birinci boyut için 0.86, ikinci boyut için 0.88 ve üçüncü boyut için 0.85
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olarak bulunmuştur. Bu çalışmadaki verilere göre kaynaştırma eğitimi
ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeğinin iç tutarlık katsayısı 0.67,
birinci boyut için 0.52, ikinci boyut için 0.55, ve üçüncü boyut için ise
0.71 olarak hesaplanmıştır.
IV.Uygulanma
Fen Eğitiminde Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Bireysel Öğretim
Planı Hazırlama (BÖP) dersinin öğretmen adaylarının kaynaştırma
eğitimi duygu, tutum ve kaygılarına olan etkisinin incelendiği bu
araştırmada rastgele atama sonucu deney ve kontrol grupları
oluşturulmuştur. Araştırmanın uygulama süreci dersin verildiği eğitimöğretim dönemi boyunca sürmüştür. Deney grubundaki öğrenciler ile
BÖP dersi işlenirken, kontrol grubundaki diğer seçmeli dersi alan
öğrencilere müdahalede bulunulmamıştır. Kontrol grubu öğrencileri
derslerini programa göre işlemişlerdir. Araştırmanın yapıldığı
üniversitede fen bilgisi öğretim programında kaynaştırma eğitimi ile
ilgili bir ders mevcut değildir. BÖP dersi araştırmanın fen bilgisi
öğretmenliği 4. Sınıf programı güz döneminde 3 saat teorik olarak
verilen Evrim dersi ile alternatif seçmeli bir derstir. BÖP dersinin
içeriği kısaca şöyledir: “Bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP)
yasal ve eğitsel boyutlarını değerlendirmek, uzun ve kısa dönemli
amaçlar yazmak, BEP'in hazırlanmasında işbirliği ve ekip çalışmasının
önemini açıklamak, Bireysel Öğretim planı hazırlamak”.
Araştırmanın öncesinde deney ve kontrol grubundaki öğretmen
adaylarına KDTKÖ ön test olarak uygulanmıştır. Araştırmacı
tarafından deney grubundaki öğrenciler ile BÖP dersi programa uygun
bir şekilde işlenmiştir. Dönem sonunda aynı ölçek son test olarak
uygulanmıştır.
V.Veri Analizi
Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 18.0 paket
programı kullanılmıştır. Her ölçeğin ön test ve son testine dair
varyansların normalliği incelenmiştir. Araştırmada istatiksel anlamlılık
düzeyi 0.05 olarak belirlemiştir. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu,
tutum ve kaygılar ölçeğinden (KDTKÖ) elde edilen puanların normal
dağılım gösterip göstermediklerini test etmek amacıyla KolmogorovSmirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullanılmıştır. KDTKÖ’ye ait
normallik dağılım test sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Kaynaştırma
eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılar ölçeği (KDTKÖ)’nin alt
boyutlarına ait normallik testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo I : KDTKÖ’ye ilişkin normallik testi sonuçları
KolmogorovShapiro-Wilk
Smirnov
Grup
İstatistik sd p
İstatistik sd p
Ön test
Deney .245
21 .002 .665
21 .000
KDTKÖ
Kontrol .169
30 .029 .759
30 .000
Son test
Deney .121
21 .200* .959
21 .499
KDTKÖ
Kontrol .097
30 .200* .956
30 .243
Her bir deney ve kontrol gruplarında yer alan kişi sayıları 30’den
küçük olduğu için Tablo 1’de Shapiro-Wilk’e bakılmıştır. p
değerlerinin .05’ten büyük çıkması normal dağılım gösterdiğini belirtir
(Büyüköztürk, 2019:42). Kaynaştırma tutum ölçeği ön testinde normal
dağılım göstermezken (p<.05), kaynaştırma tutum ölçeği son testinde
normal dağılım göstermektedir (p>.05). Kaynaştırma tutum ölçeği ön
testinde normal dağılım göstermediği için, ölçek ile toplanılan veriler,
non-parametrik analiz ile değerlendirilmiştir.
Tablo II : KDTKÖ’ nin alt boyutlarına ilişkin normallik testi
sonuçları
KolmogorovShapiro-Wilk
Smirnov
Grup
İstatistik sd p
İstatistik sd P
Ön test
Deney ,166
20 ,153 ,897
20 ,036
Duygu
Kontrol ,204
29 ,003 ,935
29 ,074
Son test
Deney ,139
20 ,200* ,952
20 ,391
Duygu
Kontrol ,151
29 ,090 ,958
29 ,299
Ön test
Deney ,214
20 ,017 ,912
20 ,071
Tutum
Kontrol ,177
29 ,021 ,935
29 ,072
Son test
Deney ,125
20 ,200* ,943
20 ,268
Tutum
Kontrol ,153
29 ,081 ,954
29 ,226
Ön test
Deney ,145
20 ,200* ,959
20 ,529
Kaygı
Kontrol ,161
29 ,052 ,949
29 ,170
Son test
Deney ,213
20 ,018 ,939
20 ,226
Kaygı
Kontrol ,104
29 ,200* ,979
29 ,809
Tablo 2’e bakıldığında, kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum
ve kaygılar ölçeğinin duygu alt boyutunun deney grubu ön test
sonuçları normal dağılım göstermemektedir. (p<.05). Duygu alt
boyutunun ön test sonuçları normal dağılım göstermediği için nonparametrik test ile değerlendirilmiştir. Duygu alt boyutunun ön test
sonuçları dışında kalan alt boyutlarda normal Her bir deney ve kontrol
gruplarında yer alan kişi sayıları 30’den küçük olduğu için Tablo 1’de
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Shapiro-Wilk’e bakılmıştır. p değerlerinin .05’ten büyük çıkması
normal dağılım gösterdiğini belirtir (Büyüköztürk, 2019:42).
Kaynaştırma tutum ölçeği ön testinde normal dağılım göstermezken
(p<.05), kaynaştırma tutum ölçeği son testinde normal dağılım
göstermektedir (p>.05). Kaynaştırma tutum ölçeği ön testinde normal
dağılım göstermediği için, ölçek ile toplanılan veriler, non-parametrik
analiz ile değerlendirilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde araştırmanın “Bireyselleştirilmiş öğretim dersinin fen
bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum
ve kaygılarının ön test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
problemini test edebilmek amacıyla yapılan istatistiksel işlemlerden
elde edilen bulgulara ve ilgili tablolara yer verişmiştir.
Araştırmada,“ Deney ve kontrol grubunun kaynaştırma eğitimi ile
ilgili duygu, tutum ve kaygılarının ön test puanları arasında anlamlı
fark var mıdır?” şeklinde belirlenen birinci alt problem cümlesine
ilişkin analizler aşağıda yer almaktadır.
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının
KDTKÖ ön test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla Mann
Whitney U testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3’de
sunulmuştur.
Tablo III: Gruplara göre KDTKÖ ön test puanlarının Mann
Whitney U testi sonuçları
Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

U

P

Deney

21

25.57

537.00

306.000

.863

Kontrol 30

26.30

789.00

Tablo 3’de görüldüğü gibi deney grubunda bulunan öğrencilerin sıra
ortalama puanının (25.57) kontrol grubunda bulunan öğrencilerin sıra
ortalama puanına (26.30) göre düşük olduğu görülmektedir. Deney ve
kontrol grubundan elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının
uygulama öncesindeki puanlarında anlamlı bir farkın oluşmadığı
görülmektedir (U=306.000, p>.05). Bu bulgu, deney ve kontrol
grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılarının
uygulama öncesinde birbirine denk olduğunu göstermektedir.
KDTKÖ’nin duygu alt boyutuna göre deney ve kontrol grubu
öğretmen adaylarının ön test puanları arasındaki farkı belirlemek
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amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo
4’de sunulmuştur.
Tablo IV: Gruplara göre ölçeğin duygu alt boyutu ön test
puanlarının Mann Whitney U testi
Sıra
Sıra
U
Ortalaması Toplamı

Alt
boyut

Grup

N

Ön test

Deney

20 25.60

512.00

Duygu

Kontrol 29 24.59

713.00

p

278.000 .247

Tablo 4’de görüldüğü gibi KDTKÖ’nin duygu alt boyutuna göre
deney grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanının (25.60)
kontrol grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanına (24.59)
göre yüksek olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubundan elde
edilen verilere göre öğretmen adaylarının uygulama öncesindeki
kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu alt boyutunda anlamlı bir farkın
oluşmadığı görülmektedir (U=278.000, p>.05).
Gruplara göre ölçeğin tutum ve kaygı alt boyutlarına ön test puanları
arasındaki farkı belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler t-testi
yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’da sunulmuştur.
Tablo V: Gruplara göre KDTKÖ’nin tutum ve kaygı alt boyutu ön
test puanlarının bağımsız örneklemler t-testi
Grup

N

X

Ss

sd

t

p

Ön test

Deney

20

14.60

1.72

47 .795 .431

Tutum

Kontrol 29

14.17

1.92

Ön test

Deney

20

12.65

2.53

Kaygı

Kontrol 29

13.27

2.69

47 .817 .418

Tablo 5’de görüldüğü gibi, tutum alt boyutuna göre deney ve kontrol
grubu öğretmen adaylarının ön test puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamaktadır (t(47)= .795, p>.05). Kaygı alt boyutuna göre deney
ve kontrol grubu öğretmen adaylarının ön test puanları arasında anlamlı
bir fark bulunmamaktadır (t(47)= .817, p>.05).
Tablo 4 ve Tablo 5’ten elde edilen bulgulara göre; deney ve kontrol
grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı alt
boyutlarında uygulama öncesinde birbirine denk olduğu görülmektedir.
Araştırmada “Deney ve kontrol gruplarının kaynaştırma eğitimi ile
ilgili duygu, tutum ve kaygının son test puanları arasında anlamlı fark
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var mıdır?” şeklinde belirlenen ikinci alt problem cümlesine ilişkin
analizler aşağıda yer almaktadır.
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının KDTKÖ
son test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla Mann Whitney U
testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 6’de sunulmuştur.
Tablo VI: Gruplara göre KDTKÖ son test puanlarının Mann
Whitney U testi sonuçları
Sıra
Sıra
U
p
Ortalaması Toplamı
Deney 21
24.52
515.00
284.000
.552
Kontrol 30
27.03
811.00
Tablo 6’da görüldüğü gibi deney grubunda bulunan öğrencilerin sıra
ortalama puanının (24.52) kontrol grubunda bulunan öğrencilerin sıra
ortalama puanına (27.03) göre düşük olduğu görülmektedir. Deney ve
kontrol grubundan elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının
uygulama sonrasındaki kaynaştırmaya yönelik tutumlarında anlamlı bir
farkın oluşmadığı görülmektedir (U=284.000, p>.05).
Grup

N

Ölçeğin duygu alt boyutuna göre deney ve kontrol grubu öğretmen
adaylarının son test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla Mann
Whitney U testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 7’da
sunulmuştur.
Tablo VII: Gruplara göre KDTKÖ’nin duygu alt boyutu son test
puanlarının Mann Whitney U testi sonuçları
Sıra
Ortalaması
21 25.50

Alt
boyut
Son test

Grup

Duygu

Kontrol 30 26.35

Deney

N

Sıra
Toplamı
535.50

U

p

304.500

.839

790.50

Tablo 7’da görüldüğü gibi ölçeğin duygu alt boyutuna göre deney
grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanının (25.50) kontrol
grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanına (26.35) göre
düşük olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubundan elde edilen
verilere göre öğretmen adaylarının uygulama öncesindeki kaynaştırma
eğitimi ile ilgili duygu alt boyutunda anlamlı bir farkın oluşmadığı
görülmektedir (U=304.500, p>.05).
Ölçeğin tutum ve kaygı alt boyutuna göre deney ve kontrol grubu
öğretmen adaylarının son test puanları arasındaki farkı belirlemek
amacıyla bağımsız örneklemler t-testi yapılmış ve elde edilen bulgular
Tablo 8’de sunulmuştur.
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Tablo VIII: Gruplara göre tutum ve kaygı alt boyutu son test
puanlarının bağımsız örneklemler t-testi
Grup
N
Ss
sd t
p
X
Son test Deney 21
16.76
2.30
49 2.959 .005
Tutum
Kontrol 30
14.76
2.41
Son test Deney 21
10.47
2.89
49 3.057 .004
Kaygı
Kontrol 30
13.10
3.10
Tablo 8’de görüldüğü gibi, tutum alt boyutuna göre kontrol
grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanının (14.76) deney
grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanına (16.76) göre
düşük olduğu görülmektedir. Ölçeğin tutum alt boyutuna göre deney ve
kontrol grubu öğretmen adaylarının son test puanları arasında anlamlı
bir fark bulunmaktadır (t(49)= 2.959, p<.05). Kaygı alt boyutuna göre
deney grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanının (10.47)
kontrol grubunda bulunan öğrencilerin sıra ortalama puanına (13.10)
göre düşük olduğu görülmektedir. Ölçeğin kaygı alt boyutuna göre
deney ve kontrol grubu öğretmen adaylarının son test puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmaktadır (t(49)= 3.057, p<.05).
Araştırmada “Kontrol grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili
duygu, tutum ve kaygının ön test ve son test puanları arasında anlamlı
fark var mıdır?” şeklinde belirlenen üçüncü alt probleme yönelik
analizler yapılmış ve elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
Kontrol grubu öğretmen adaylarının KDTKÖ ön test puanlarının son
test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla Wilcoxon testi
yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 9’de sunulmuştur.
Tablo IX: Kontrol grubuna göre KDTKÖ ön test ve son test
puanlarının Wilcoxon testi
Son
N
Sıra
test
Ortalaması
Ön test
Negatif 15
12.90
sıra
Pozitif 11
14.32
sıra
Eşit
3
*Pozitif sıralı temeline dayalı

Sıra
Toplamı

z

p

193.50

.458*

.647

157.50

Tablo 9’da görüldüğü gibi analiz sonuçları, araştırmaya katılan
kontrol grubu öğretmen adaylarının kaynaştırma tutum ölçeğinden
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aldıkları deney öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark
olmadığını göstermektedir (z=.458, p>.05).
Ölçeğin duygu alt boyutuna göre kontrol grubu öğretmen
adaylarının ön test puanları ile son test puanları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla Wilcoxon yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo
10’de sunulmuştur.
Tablo X: Kontrol grubuna göre duygu alt boyutu ön test ve son test
puanlarının Wilcoxon testi
Alt
Son test N
Sıra
Boyut Ön test
Ortalaması
Duygu Negatif 11
11.86
sıra
Pozitif
16
11.14
sıra
Eşit
2
a
Pozitif sıralı temeline dayalı

Sıra
Toplamı
130.50

z

p

.132a

.895

122.50

Tablo 10’da görüldüğü gibi analiz sonuçları, kontrol grubu
öğretmen adaylarının duygu alt boyutundan aldıkları ön test ve son test
puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (z=.132,
p>.05).
Ölçeğin tutum ve kaygı alt boyutuna göre kontrol grubu öğretmen
adaylarının ön test puanları ile son test puanları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler t-testi yapılmış ve elde edilen
bulgular Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo XI: Kontrol grubuna göre tutum ve kaygı alt boyutu ön test
ve son test puanlarının bağımlı örneklemler t-testi
Ölçüm

N

Ss

X

sd

t

p

Tutum Ön test 29
14.17
1.92
28 .806 .427
Son test 29
14.62
2.41
Kaygı Ön test 29
13.27
2.69
28 .313 .756
Son test 29
13.13
3.14
Tablo 11’de görüldüğü gibi, tutum alt boyutuna göre kontrol
grubunun son test puanları ile ön test puanları arasında anlamlı bir
bulunmamaktadır (t (28)=.806, p>.05). Ölçeğin kaygı alt boyutuna göre
kontrol grubunun son test puanları ile ön test puanları arasında anlamlı
bir fark bulunmamaktadır (t (28)=.313, p>.05).
Araştırmada “Deney grubunun kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu,
tutum ve kaygının ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark var
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mıdır?” şeklinde belirlenen dördüncü alt probleme yönelik analizler
yapılmış ve elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
Deney grubu öğretmen adaylarının KDTKÖ ön test puanlarının son
test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla Wilcoxon testi
yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 12’de sunulmuştur.
Tablo XII: Deney grubuna göre KDTKÖ ön test ve son test
puanlarının Wilcoxon testi
Sontest
Ön test

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

z

p

Negatif
sıra
Pozitif
sıra
Eşit

9

9.06

81.50

.175*

.861

9

9.94

89.50

2

*Negatif sıralı temeline dayalı
Tablo 12 incelendiğinde analiz sonuçları, araştırmaya katılan deney
grubu öğretmen adaylarının kaynaştırma tutum ölçeğinden aldıkları
deney öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını
göstermektedir (z=.175, p>.05).
Duygu alt boyutuna göre deney grubu öğretmen adaylarının ön test
puanları ile son test puanları arasındaki farkı belirlemek amacıyla
Wilcoxon testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 13’de
sunulmuştur.
Tablo XIII: Deney grubuna göre duygu alt boyutu ön test ve son
test puanlarının Wilcoxon testi
Son
N Sıra
test Ön
Ortalaması
test
Duygu
Negatif 9
9.61
sıra
Pozitif
9
9.39
sıra
Eşit
2
a
Pozitif sıralı temeline dayalı
Alt
Boyut

Sıra
Toplamı

z

p

86.50

.044a

.965

84.50

Tablo 13 incelendiğinde analiz sonuçları, araştırmaya katılan deney
grubu öğretmen adaylarının duygu alt boyutundan aldıkları ön test ve
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son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir
(z=.044, p>.05).
Ölçeğin tutum ve kaygı alt boyutuna göre deney grubu öğretmen
adaylarının ön test puanları ile son test puanları arasındaki farkı
belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler t-testi yapılmış ve elde edilen
bulgular Tablo 14’de sunulmuştur.
Tablo XIV: Deney grubuna göre tutum ve kaygı alt boyutu ön test
ve son test puanlarının bağımlı örneklemler t-testi
Ölçüm

N

X

Ss

sd

t

Tutum Ön test

20

14.60

1.72

19

3.916 .001

Son test

20

16.75

2.35

Ön test

20

12.65

2.53

19

2.569 .019

Son test

20

10.75

2.67

Kaygı

p

Tablo 14 incelendiğinde analiz sonuçları, araştırmaya katılan deney
grubu öğretmen adaylarının tutum alt boyutundan aldıkları ön test
ortalama puanlarının (14.60), son test ortalama puanlarından (16.75)
daha düşük olduğu görülmektedir. Tutum alt boyutuna göre deney
grubunun son test puanları ile ön test puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır (t (19)=3.916, p<.05). Araştırmaya katılan deney grubu
öğretmen adaylarının kaygı alt boyutundan aldıkları ön test ortalama
puanlarının (12.65), son test ortalama puanlarından (10.75) daha
yüksek olduğu görülmektedir. Kaygı alt boyutuna göre deney grubunun
son test puanları ile ön test puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır (t (19)=2.569, p<.05).
Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada, Fen Eğitiminde Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve
Bireysel Öğretim Planı Hazırlama (BÖP) dersinin fen bilgisi öğretmen
adaylarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygılarına
etkisinin incelenmesi araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen
kullanılmıştır.
Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının uygulama
öncesinde ölçek ortalama puanlarının birbirine çok yakın olduğu ve
anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Uygulamadan sonra
deney grubunda ise KDTKÖ’ne göre anlamlı bir fark olmadığı, fakat
tutum ve kaygı alt boyutlarında anlamlı bir farkın olduğu tespit
edilmiştir. Bireyselleştirilmiş öğretim dersinden sonra, fen bilgisi
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öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumları olumlu yönde
değişirken, kaygı düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir.
Araştırmamızın bu sonucu ile literatürde benzer olarak yapılan diğer
çalışmalardan elde edilen sonuçlar örtüşmektedir. Bu araştırmalarda;
kaynaştırma eğitimine yönelik eğitim alan öğretmen adaylarının
kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinde olumlu bir değişim olduğu
(Mertoğlu, Sarı, Pusmaz ve Balçın, 2020: 147), kaynaştırma eğitimi ile
ilgili hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin bu konudaki eksikliklerini
giderdiği, kaynaştırma eğitiminin öğretmenlerin duygu, tutum ve kaygı
düzeyleri üzerinde etkili bir faktör olduğu (Karasu, 2019: 515)
belirtilmektedir. Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili
tutumlarının incelendiği bir başka çalışmada (Kuzu, 2011: 107) da
kaynaştırma eğitimine yönelik tutumların olumlu yönde gelişerek
sonuçlandığı tespit edilmiştir.
Araştırmada deney grubunun son test tutum puanlarının arttığı, son
test kaygı puanlarının azaldığı sonucu ile Balçın, Coştu ve
Mertoğlu’nun (2019: 1204) yaptığı araştırmadan elde edilen sonuçlar
benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar, formasyon öğrencileriyle
yürüttükleri araştırmada, uygulamadan sonra öğretmen adaylarının
kaynaştırma eğitimine ilişkin olumlu tutumlar geliştirdiklerini ve
kaygılarının ise azaldıklarını belirtmektedirler.
Literatür incelendiğinde, ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma
uygulamasıyla ilgili tutum ve görüşlerinin değerlendirildiği bir
çalışmada (Engin, Tösten, Kaya ve Köselioğlu, 2013: 41),
öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına yönelik olumsuz tutum ve
görüşlerinin olduğu belirtilmektedir. Bu durumun sebebi olarak da
kaynaştırma uygulamalarına yönelik farkındalıklarının olmamalarına
değinilmektedir Kale, Dikici Sığırtmaç, Nur ve Abbak (2016: 41)
tarafından yapılan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi
uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesinde okul öncesi
öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamada kendilerini
yetersiz buldukları tespit edilmiştir. Sadioğlu, Bilgin, Batu ve Oksal
(2013:1747) tarafından yapılan bir çalışmada ise sınıf öğretmenlerinin
ülkemizdeki kaynaştırma uygulamaları ile ilgili genel olarak olumsuz
görüşe sahip oldukları, kaynaştırma eğitimi ile ilgili hizmet içi ve
hizmet dışı eğitimleri yetersiz buldukları tespit edilmiştir.
Bu araştırmada, bireyselleştirilmiş öğretim programı kapsamında
verilen kaynaştırma eğitiminin öğretmen adaylarının kaynaştırmaya
yönelik tutumları ve kaygılarını etkilediği tespit edilmiştir. Benzer
şekilde yapılan diğer araştırmalarda da (Kayaoğlu, 1999: 92, Şahbaz,
1997:39), kaynaştırma eğitiminin öğretmen ve öğretmen adaylarının
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kaynaştırmaya yönelik tutumlarına etkisi araştırılmış ve olumlu etkisi
olduğu belirtilmiştir. (Canbulat, Yazar, Akbayram, (2019), tarafından
yapılan başka bir araştırmada ise kaynaştırma eğitiminden sonra
öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutumlarının
artmasına rağmen, kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu ve kaygılarında
anlamlı bir değişiklik olmadığı belirtilmektedir. Kayaoğlu (1999: 37),
Sargın ve Sünbül, (2002: 2) ve Batu (1998: 114-115) tarafından yapılan
araştırmalara göre, öğretmenler özel gereksinimli öğrencilere yönelik
kaynaştırma eğitiminin yararlı ve gerekli olduğunu düşünmektedirler.
Literatür ve alınyazın incelendiğinde, araştırmaların çalışmamızı
destekler nitelikte olduğu görülmektedir.
Araştırmada uygulamadan sonra, deney grubunun son test duygu
puanlarının uygulamadan sonra olumlu değişim göstermediği tespit
edilmiştir. Araştırmanın bu sonucu bireyselleştirilmiş öğretim dersi
verildikten sonra öğretmen adaylarının empati yeteneklerinin artmış
olabileceği veya kaynaştırma öğrencisi çeşitliliğinin bu duruma neden
olabileceği şekilde yorumlanmıştır.
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmada
bireyselleştirilmiş öğretim dersi deney grubu öğretmen adayları ile
gerçekleştirilmiştir. Fakat öğretmen adaylarının bireyselleştirilmiş
öğretim dersinde hazırladıkları ders planlarını, etkinlikleri ve
materyalleri nasıl ve ne şekilde uyguladıkları gözlemlenememiş ve bu
nedenle
de
değerlendirilememiştir.
Öğretmen
adaylarının
bireyselleştirilmiş öğretim dersi kapsamında teorikler bilgiler
edinmesinden sonra sınıf ortamında gözlemlenmesi ileri araştırmalar
için bir ortam hazırlayabilir.
Yapılan diğer araştırmalar ve bu araştırmadan elde edilen sonuçlar
göz önüne alındığında, öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik
tutumlarının olumlu yönde değişmesi için kaynaştırma eğitimi,
bireyselleştirilmiş öğretim gibi derslerin verilmesi önerilebilir. Nitekim
bu araştırmada da öğretmen adaylarının bireyselleştirilmiş öğretim
dersinden sonra, kaynaştırma tutum düzeylerinin arttığı ve kaygı
düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç diğer branşlarda yer
alan öğretmen adaylarına bireyselleştirilmiş öğretim ve kaynaştırma
dersinin verilmesi gerektiğini desteklemektedir. Bireyselleştirilmiş
öğretim dersi ile birlikte özel eğitim dersini de birlikte almaları
öğretmen adaylarına kaynaştırma uygulamaları açısından katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırmanın çalışma grubu fen bilgisi öğretmen adayları olarak
belirlenmiştir. Başka bir araştırmanın konusu olarak diğer branşlardaki
öğretmen adayları ile ölçek dâhilinde bu uygulamanın yapılması
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önerilebilir. Bu çalışma bireyselleştirilmiş öğretim dersini alan ve
almayan öğrencilerle birlikte yürütülmüş deneysel bir çalışmadır.
Çalışmada kullanılan ölçek ile örneklem sayısı fazla, sınıflar arası veya
tarama modelinde bir araştırma konusu araştırmacılara önerilebilir.
Başka bir çalışmada ise bu ölçekle beraber bilgi formu kullanılarak, fen
bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma tutumları çeşitli değişkenlere
göre araştırılabilir.
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ERGENLERDE ALGILANAN EBEVEYN TUTUMU VE YAŞAM
DOYUMU
Perceived Parents Attitude and Life Satisfaction Among Adolescents
Ayşegül Yetkin Tekin & Emine Kevser Erdim
GİRİŞ
Lise yılları ergenlik döneminin yoğun yaşandığı bir zaman dilimi
olmakla birlikte önemli adımların atıldığı, önemli kararların verildiği bir
dönemdir. Bu dönemdeki bireyler aynı zamanda bedensel, zihinsel ve
duygusal açıdan yaşanan değişim ve dönüşümlere uyum sağlamakta
zorlanmaktadır. Bu dönemde artan sorumluluklar, yaşanan çatışmalar ve
değişimlere uyum sağlamakta yaşanan zorluklar; bireyin yaşamından
doyum almasını da zorlaştırabilmektedir. Ergenler aynı zamanda
duygularında iniş çıkışlar yaşamakta ve farklı stres kaynaklarıyla mücadele
etmektedirler. Bireysel özelliklere göre bu süreçte ve sürece etki eden
değişkenlerde her ergen için farklılıklar gözlemlenmesi mümkündür. Yaş,
cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumu gibi bazı demografik özellikler,
psikolojik ihtiyaçlar buna örnek olarak verilebilir (Çelikkaleli ve ark,
2005). Aynı zamanda ergenlik dönemi, psikolojik ihtiyaçların da yüksek
derecede hissedildiği bir zaman dilimi olarak görülmektedir (Şahin and
Owen, 2009). Bu psikolojik ihtiyaçların sağlıklı ve yeterli bir şekilde
karşılanıp karşılanmamasının ergenlik dönemindeki bireylerin ruh
sağlığını
olumlu
veya
olumsuz
yönden
etkileyebileceği
söylenebilmektedir.
Ruh sağlığının aynı zamanda yaşam doyumundan da etkilendiği kabul
edilmektedir. Nitekim bununla ilgili daha detaylı verilerin bulunduğu bir
çalışma mevcuttur (Çelebi ve Çelebi, 2018).
Psikolojik İyi Oluş: Kişinin kendini kabul etmiş olması, kendi başına
karar alabiliyor olması, aldığı kararları etrafındakilerle rahatça
paylaşabilmesi, etrafındaki insanlarla pozitif yönde ilişki geliştirebilmesi,
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kendi kapasitesini görerek bireysel gelişimini ilerletmesi ve hedefinin
olması (Ryff, 1989a, 1989b).
Yaşam Doyumu: Bireyin yaşadığı hayatı olmasını arzu ettiği
standartlarla kıyasladığı bilişsel ve yargısal bir değerlendirmenin ürünü
olmakla birlikte, yaşam kalitesini kendi belirlediği kriterler doğrultusunda
değerlendirmesidir (Shin and Johnson, 1978: 478; Diener et al., 1985: 71;
Diener and Suh, 1997: 200).
Ergenlik: Erikson’a göre bireylerin bugün nasıl olduklarını ve
gelecekte nasıl olacaklarını anlamaya çalıştıkları, aynı zamanda aradıkları
cevapları bulana kadar kendi kimlikleri adına bir süre karmaşıklık
yaşadıkları bir kriz dönemidir (Özbay, 2000).
Algılanan Anne Baba Tutumu: Anne babaların çocuklarına karşı
davranışlarının ve genel tutumlarının çocuklar açısından nasıl görüldüğü,
nasıl algılandığıdır.
Çocukların bebeklikten itibaren birey olma yolunda yaşadığı gelişim
süreçlerinde ebeveynlerin şekillendirici rolünün olduğu psikoloji
literatüründe kabul görmüş bir kanıdır. Bu yazının amacı; ergenlerde
algılanan ebeveyn tutumu ve yaşam doyumu hakkında güncel literatür
ışığında bilgiler derlemek , hem ergenlerle çalışan eğitimcilerin hem de
ebeveynin faydalanabileceği bir yazılı kaynak oluşturmaktır.
Psikolojik İyi Oluş
Psikoloji alanındaki araştırmalar çoğunlukla patolojinin sebepleri ve
tedavisiyle ilgili olmuştur. Bundan dolayı da insanın pozitif ve güçlü
yönleri üzerine pek odaklanılmamıştır. 2. Dünya Savaşı akabinde
gerçekleştirilen çalışmalarda psikolojik iyi oluşun anlamlandırılması,
psikolojik ve bilişsel açıdan pozitif niteliklerin olmasından ziyade mental
yönden patolojik herhangi bir durumun, herhangi bir problemin olmaması
şeklinde olmuştur (Ryff, 1995).
Pozitif psikoloji akımının oluşmasıyla beraber insandaki pozitif yönler
daha çok araştırılmaya başlanmış ve bu yönlerin güçlenmesi üzerine
odaklanılmıştır (Keyes and Haidt, 2003). Bu sayede psikolojik iyi oluş
kavramı patolojik bulgular baz alınarak değil, bireyin olumlu yöndeki
güçlü yanları baz alınarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu durum psikolojik
iyi oluşun tanımlandığı perspektif açısından iyi bir ilerleme olarak
görülmektedir (Şahin, 2013).
Zaman içinde insanın bedensel, sosyal ve bilişsel açıdan iyi olması ve
bunların pozitif yönleri hakkında çalışıldıkça, “iyi oluş”un tanımının
literatüre kazandırılması gerekliliği ve bunun önemi de gündeme gelmiştir.
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Bu kavram çoğunlukla “öznel iyilik hali” şeklinde karşımıza çıkmaktadır
(Furnham, 2017: 53). Fakat Seligman’ın önderlik ettiği, bireylerin kişisel
gelişimlerine ve sahip oldukları kapasiteye önem veren pozitif psikoloji
akımı ile psikolojik iyi oluş kavramı da sahneye çıkmaya başlamıştır
(Akın, 2008). Dolayısıyla artık pozitif psikolojiyle ilgili güncel
çalışmaların zemini için öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş terimleri
önemli birer unsur haline gelmiştir (Seligman and Csikszentmihalyi, 2000:
5). Psikolojik iyi oluş kavramını gündeme ilk getiren Bradburn (1969) bu
kavramın açıklamasını “olumsuz duyguların daha az, olumlu duyguların
ise daha fazla yaşanması” şeklinde yapmaktadır. Bu tanımdan hareketle,
haz veren yaşantıların acı veren yaşantılardan fazla olması halinde yüksek
miktarda “psikolojik iyi oluş”tan söz edilebilir. Psikolojik iyi oluş
açısından mutluluğun karşılığı ise; “olumlu yaşantıların etkisiyle değil, bir
hedefe doğru ilerlenen süreçte edinilen olumlu duygular” şeklindedir.
Psikolojik iyi oluş kavramı günümüz literatüründe artık daha çok yer
almış olmakla beraber, Bradburn’un bu kavramla ilgili 1969’daki
araştırmaları ve tanımlamaları eleştirilmiştir. O yüzden yeni çalışmaların
katkılarıyla psikolojik iyi oluş kavramının günümüzde daha farklı bir
formatta kabul görmektedir. Yapılan eleştirilerde öznel iyi oluş kavramı
içindeki anlamın ve amacın eksikliğine değinilmiştir. Ryff, Bradburn’un
tanımını eksik bulmuş ve bu kavramın daha sistemli hale gelmesine
katkıda bulunmuştur (Ryff, 1989a). Ryff aynı zamanda psikolojik iyi oluş
için “pozitif yöndeki duyguların negatif olanlardan daha çok olması”
şeklindeki açıklamayı da kuramsal açıdan yetersiz bir temel olarak
değerlendirmiştir. Ryff’in kendi tanımlamasında psikolojik iyi oluş;
kişinin kendini kabul etmiş olması, kendi başına karar alabiliyor olması,
aldığı kararları etrafındakilerle rahatça paylaşabilmesi, etrafındaki
insanlarla pozitif yönde ilişki geliştirebilmesi, kendi kapasitesini görerek
bireysel gelişimini ilerletmesi ve hedefinin olması şeklindedir (Ryff,
1989a; 1989b).
Ryff gibi başka araştırmacılar da psikolojik iyi oluş kavramında
eksiklikler görüp, bu kavramla ilgili çeşitli kuramsal yapılar oluşturma
ihtiyacı duymuşlardır. Oluşturdukları kuramsal yapılardan bazıları ise
şunlardır: “Aşağıdan yukarıya durumsal etkiler”, “Dinamik denge modeli”,
“Çelişki teorileri”, “Amaca ulaşma teorileri” (Akın, 2015).
Her ne kadar psikolojik iyi oluş kavramının insanı çeşitli yönleriyle ele
alabilen kuşatıcılığı ortak bir kanı olarak kabul görmüş olsa da, kimi zaman
bu kavramın benzer başka kavramlar ile eş anlamda kullanılmasından
ötürü çelişki barındırdığı da düşünülmektedir. Yaşam doyumu, mutluluk,
öznel iyi oluş gibi kavramlar kimi zaman psikolojik iyi oluş yerine; kimi
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zaman da psikolojik iyi oluşun alt başlıkları olarak karşımıza çıkmıştır
(Akın, 2008). Bu anlam karışıklıklarının ortadan kalkması için hem
psikolojik iyi oluşun, hem de benzer kavramların tanımları bir sonraki
bölümde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Psikolojik iyi oluş kavramının tanımını özetlemek gerekirse; pozitif
duyguların varlığıyla birlikte bireyin iyi hissetmesiyle ve işlevsellik
seviyesinin yüksekliğiyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Pozitif yönde
işlevselliğin ve pozitif duyguların bir arada olmasıyla oluşan psikolojik iyi
oluşun güçlü bir seviyede olması halinde, olumlu duygulanımlar da yoğun
olmaktadır. Bunun beraberinde yüksek bir sorumluluk bilinciyle birlikte
ve bireyin kendisine ve etrafına yönelik güven oluşmaktadır. Yüksek
seviyede bir işlevselliğin beraberinde bireyin sahip olduğu kapasiteyi iyi
değerlendirmesi, geliştirmesi, hayatına dair hedef geliştirmesi ve
çevresiyle sağlıklı bağlar oluşturması gelmektedir (Huppert, 2009).
1.

İlgili Kavramlar

Öznel İyi Oluş
Öznel iyi oluş kavramı literatürde psikolojik iyi oluşa göre daha önce
yer almıştır. Bu kavramı çalışmalarına ilk dahil edenlerden biri Diener’dir.
Diener (2000) öznel iyi oluşu insanların hayatlarına dair yaptıkları
duygusal ve bilişsel değerlendirmeler şeklinde açıklamıştır. Aynı zamanda
öznel iyi oluşun yaşam doyumuyla da duygularla da ilişkili olduğuna
değinmiştir (Diener and Diener, 1995).
Öznel iyi oluşun duygusal yönü, pozitif duyguların negatiflerden daha
çok olması; bilişsel yönü ise bireyin yaşadığı hayata dair yaptığı
değerlendirme ile yaşamından doyum aldığı hissiyatını yaşamasıdır (Akın,
2008).
Öznel iyi oluşun bahsedilen bu iki yönü, psikolojik iyi oluş ile ayrıştığı
noktalardan biridir. Ryff öznel iyi oluşun belli unsurlarının olmasının
yanında psikolojik iyi oluşun daha çok unsurdan oluştuğunu öne
sürmüştür. Buna göre, öznel iyi oluşta yapılan türden bir gruplaştırmanın
psikolojik iyi oluş için yapılması mümkün değildir (Cenkseven ve Akbaş,
2007: 45).
Öznel iyi oluşla ilgili tartışma konusu olan iki nokta vardır. Birincisi,
öznel iyi oluşun bir özellik mi olduğu yoksa bir durum mu yansıttığıdır.
Öznel iyi oluş bir özellik olarak ele alınırsa, pozitif yönde bir tepki
vermeye yatkın olma hali anlamına gelmektedir. Eğer durum ifade eden
bir kavram olarak ele alınırsa da mutlu hissedilen anların çokluğuyla
oluşan bir hali yansıtmaktadır. İkincisi, öznel iyi oluşta mutlu eden
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yaşantıların etkisiyle alakalıdır. Mutlu eden olayların yaşanmaması bireyi
depresyona itmektedir. Ama mutlu eden olaylar yaşamasına rağmen
mutluluğa ulaşamayan bireyler de vardır. Dolayısıyla pozitif yöndeki
yaşantılar mutluluğa karşılık gelmeyebilir (Doğan, 2014).
Öznel iyi oluşun kişilerin yaşantılarına dair bilişsel ve duygusal yönden
değerlendirmelerinde pozitif yöndeki duyguların negatiflerden daha çok
olması ile oluştuğundan bahsedilmişti. Bu tanımdan hareketle öznel iyi
oluş ile psikolojik iyi oluşun farklarından birine daha değinilecek olursa, o
da; psikolojik iyi oluşun kişilerin yaşamlarına dair anlamlandırmalarını,
amaçlarını, sahip oldukları potansiyelin ve kapasitenin farkındalığını, bu
kapasiteyi değerlendirmek için çabalayarak ilerlemeyi ve çevreleri ile
sağlıklı iletişim kurabilmelerini içerir (Özmete, 2016). Yani; öznel iyi oluş
bir durum veya özellik yansıtırken, psikolojik iyi oluş bir süreci yansıtır.
Değinilmesi gereken bir diğer fark da; öznel iyi oluşun öznel yargılarla
ilişkili olması, psikolojik iyi oluşun ise bireysel ve sosyal yönden daha
iyiye gidiş ve işlevselliğin artması ile ilişkili olmasıdır (Yavuz, 2006).
Mutluluk
Felsefeciler için mutluluk bireyler için ana motivasyon unsurudur. Her
ne kadar gündelik hayatta sık sık kullanılmasına alışık olunan bir kelime
olsa da mutluluk, çeşitli anlamlar içerebilen ve net bir tanım içine
sığdırılması zor olabilen bir kavramdır. Bunun etkisiyle sosyal psikoloji
alanındaki uzmanlar tarafından mutluluk yerine kullanılması tercih edilen
kavram yaşam doyumu veya sübjektif iyi oluş olmaktadır (Yetim, 1992).
Aristoteles mutluluğun önemli olduğunu ve insanın nihai hedefinin
mutluluk olduğunu savunmaktadır. Bunlarla beraber; Aristoteles
mutluluğu çok detaylandırmayıp çeşitli koşullara, görüşlere ve bakış
açılarına göre farklılık gösterebileceğini; her insanın kendi şartlarında
ihtiyaç duyduğu şeye göre karşılığının, manasının farklılaşabileceğini de
ifade etmektedir (Yıldız, 2002).
Fromm (1993) mutluluğun yaratıcıdan gelen bir lütuf olmadığını,
bireyin yaratıcı yönünün getirdiği içsel bir başarı olduğunu savunmaktadır.
Fromm’a göre mutluluk bedensel ve ruhsal bir gereksinimin, bir
yoksunluğun giderilmesi veya anksiyetenin geçirilmesi hali değildir.
Mutluluğun her çeşit üretken aktiviteyle birlikte devamlılığının
olabileceğini vurgulamıştır.
Csikszentmihalyi (2005) mutluluğun tesadüfen veya kendiliğinden
oluşmadığını, para veya bir otorite tarafından kontrol edilemeyeceğini,
bireyin etrafında gelişen olay ve olgulardan bağımsız, fakat bu olayların
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nasıl değerlendirildiğiyle ve anlamlandırıldığıyla ilişkili bir kavram
olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla; eğer bireyler kendi içsel
süreçlerini yönetme becerisini edinirlerse, kendi hayatlarının özelliklerini
şekillendirebilir ve böylece mutluluğu elde etmeye doğru ilerleyebilirler.
Mutluluk aynı zamanda “olumlu duygulanım ile açıklanan bir ruh hali”
şeklinde de tanımlanmıştır. Seligman’a göre ise mutluluk kavramı belirli
ve bilimsel değildir. O yüzden de mutluluk yerine “iyi yaşam” kavramını
kullanmayı tercih etmiştir (Cohen, 2017).
Mutluluk hayatın gerçek yönlerinden uzak ve sağlam bir zemini
olmayan bir kavram olarak görülmektedir. Daha çok gelecekte
gerçekleştirilecek bir amaçla ilişkilendirilen bir kavram şeklinde de
karşımıza çıkmaktadır (Dikmen, 1995).
Mutluluk kavramı kimi zaman öznel iyi oluş üzerinden
anlamlandırılmış veya öznel iyi oluşun yerine kullanılmıştır. Mutlulukla
bağlantılı olan ihtiyaç ve amaç teorilerine göre, gereksinimlerin
karşılanması halinde insan mutluluğu yakalamaktadır. Bu yaklaşıma göre
mutluluğun hayatın en temel ve son amacı olduğu söylenebilmektedir
(Akın, 2015). Bu özelliğiyle öznel iyi oluşla yakın anlamdadır. Fakat
Eudomanik yaklaşım ile bakılacak olursa mutluluk, psikolojik iyi oluşa
benzer bir şekilde bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Hefferon and
Boniwell, 2018).
Yaşam Doyumu
İlk olarak Neugarten’in (1961) ele aldığı yaşam doyumu kavramı çokça
araştırmanın konusu olmakla beraber, çeşitli tanımlamalar getirilen bir
kavramdır. Neugarten’in (1961) tanımına bakılacak olursa; yaşam
doyumu, bir insanın hayatta elde ettikleri ile elde etmeyi istediklerinin
kıyaslanması ile ulaştığı sonuçtur. Dolayısıyla, kişinin sahip olmak istediği
şeyler ile sahip oldukları arasındaki farka dayalı olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, bireylerin yaptığı bu kıyaslamada ortaya çıkan fark ne kadar az
ise, yaşam doyumunun o kadar çok olacağı söylenebilmektedir.
Yaşam doyumu; bireyin yaşadığı hayatı olmasını arzu ettiği standartlar
ile kıyasladığı, bilişsel ve yargısal bir değerlendirmenin ürünüdür. Bununla
birlikte kişilerin yaşam kalitelerini, kendi belirledikleri kriterler
doğrultusunda değerlendirmeleri şeklinde açıklanmaktadır (Shin and
Johnson, 1978: 478; Diener et al., 1985: 71; Diener and Suh, 1997: 200).
Yaşam doyumu aynı zamanda ruh sağlığına da etkisi olan en önemli
unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir (Karataş, 1988).
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Ruut Veenhoven (1996) yaşam doyumunu, bireyin yaşam kalitesini bir
bütün halinde değerlendirirken ortaya çıkan pozitif değerlendirmenin
derecesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanım literatürde en iyi kabul edilenler
arasındadır. Bu tanımdan hareketle yaşam doyumunun hayatın belli bir
alanını değil, tamamını kapsayan bir kavram olduğu söylenebilmektedir
(Veenhoven, 1996b). Bunlara ek olarak; yaşam doyumu için bireyin yaşam
kalitesinin olumlu yönde ilerleme derecesi şeklindeki tanım da geçerli
görülmektedir (Veenhoven, 1996a).
Schmitter (2003) yaşam doyumunun yaşamdaki anlık doyumlarla ilgili
değil, hayatın tamamıyla ilgili bir kavram olduğunu ileri sürmüştür.
Dolayısıyla bu kavramın içine; kişinin günlük yaşamında elde ettiği
mutluluk, sosyal hayatında sahip olduğu olumlu ilişkiler, fiziksel anlamda
kendisini iyi hissetmesi, ekonomik açıdan yeterli olması ve hedeflerine
ulaşması dahil edilebilmektedir.
Yaşam doyumu, bireyin içinde bulunduğu koşullara ve bireysel
kriterlere göre şekillenebilecek dinamik bir yapıdadır (Diener, 1984).
Literatürde aile ortamının bu dinamik yapıyı etkilediğine dair fikir birliği
olduğu, farklı yıllarda farklı kişiler tarafından yapılan çalışmalar üzerinden
anlaşılmaktadır. Aile içinde şekillenmeye başlayan bireysel kişilik
gelişimi, bireylerin yaşamlarına dair bilişsel yargı süreçlerini
şekillendirmektedir. Bu bilişsel yargılar üzerinden bireylerin kendi
belirledikleri kriterlere göre yaşam kalitelerine ve yaşam doyumlarına dair
algıları oluşur. (Shin and Johnson, 1978: 478; Diener et al., 1985: 71;
Diener and Suh, 1997: 200).
Yaşam doyumunun öznel iyi oluş teriminin bilişsel yönüne işaret ettiği
de literatürdeki bir başka değerlendirmedir (Diener et al., 2002). Bu bilişsel
değerlendirmeleri biraz detaylandırmak gerekirse; bireyin mevcut
yaşantısının olmasını istediği standartlara yakın olduğunu düşünmesi,
içinde yaşadığı standartları mükemmel olarak değerlendirmesi, arzu ettiği
şeylerin çoğunu elde etmiş olması ve yaşantısında neredeyse hiçbir şeyi
değiştirmeye ihtiyaç duymaması şeklindedir. Bunlar yaşam doyumu
ölçeğinin içindeki maddelerdir aynı zamanda.
Literatürde yaşam doyumuyla (veya öznel iyi oluş) ilgili ortaya çıkan
üç temel değerlendirme vardır. Bunlardan ilki, bu kavramın bireysel ve
subjektif oluşudur. İkincisi, bu kavramın değerlendirmelerinin pozitif
yönde değerlendirmelerden oluşmasıdır. Dolayısıyla yaşam doyumu
sadece negatifliklerin olmamasından ibaret değildir. Bu unsurların
bulunması yaşam doyumunu şekillendirmektedir. Üçüncüsü ise yaşam
doyumu ölçümünün yaşantının tamamını bir bütün olarak kapsamasıdır.
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Yaşam doyumu ölçümlerinde ulaşılması hedeflenen sonuç, yaşamın
tümüne dair bir doyumun oranının tespit edilmesidir (Vara, 1999).
1.1. Ergenlik
“Ergenlik” kelimesinin Latince’deki karşılığı; daha olgun hale gelmek
ve gelişmek anlamına gelen “adolescere” kelimesidir. Bu tanımdan
hareketle ergenliğin bir durumu veya sonucu değil, bir zaman dilimini ve
süreci işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu süreçte bireyler ruhsal, bedensel ve
toplumsal anlamda hızlı bir gelişim ve ilerleme göstermektedir
(Mutallimova, 2014). Dolto’ya (1998) göre ergenlik yeniden doğmaktır.
Nasıl ki anne karnındaki fetüs bebeğe dönüşüyorsa, ergenlik dönemindeki
bireylerin de çocukluk döneminden çıkıp yetişkinliğe adım attığını ileri
sürmüştür (Parman, 2003).
Erikson ergenlik döneminde bireylerin hem genetik hem de genetik
olmayan unsurlardan etkilenerek gelişim gösterdiğini ileri sürmektedir
(Dacey and Kenny, 1994). Ona göre bu süreç, ergenlerin bugün nasıl
olduklarını ve gelecekte nasıl olacaklarını anlamaya çalıştıkları bir kriz
sürecidir. Kim olduklarını kendilerine sorup bunun cevabını bulmaya
çalışırlar. Cevap bulana kadar kendi kimlikleri adına bir süre karmaşıklık
yaşarlar (Özbay, 2000). Bu tür krizler her türlü gelişim döneminde
yaşanabilmektedir. Önemli olan, her krizi içinde oluştuğu dönemdeyken
çözüme kavuşturmaktır. Aksi halde halledilemeyen her kriz bir sonraki
süreci olumsuz etkileyerek normal gelişim gidişatını aksatıp çeşitli
problemlere yol açabilir (Dacey and Kenny, 1994).
Bireylerin kimlik, kişilik ve bilişsel gelişimi küçük yaşlardan başlayıp,
ailelerindeki ve çevrelerindeki başka bireylerin etkileriyle de şekillenerek
ergenlik yıllarında da devam etmektedir. Etraflarındaki insanlardan
aldıkları geri bildirimler sayesinde bireylerin kendilik algıları oluşmakta
ve gelişmektedir. Çocukluktan itibaren bireylerin ebeveynleriyle
kurdukları samimi, güven verici, sevgi temelli ilişki sayesinde; kendilerine
yönelik tutum ve algılarının, diğer insanlara yönelik tutum ve algılarının
nasıl olması gerektiğini öğrenirler (Erdoğdu, 2008).
Ergenlik dönemi aynı zamanda bireylerin anne ve babalarıyla problem
yaşamaya en müsait oldukları ve nitekim pek çok problem yaşadıkları bir
dönemdir. Bu problemler ergenin okulu, evdeki düzeni, giyimi,
arkadaşları, sosyal hayatı gibi konularda yaşanmaktadır genellikle. Bu
süreçte anne babaların tutumları da farklılık göstermektedir. Kimi anne
baba anlayışlı ve hoşgörülü iken, kimi anne baba daha sert ve katı
olabilmektedir. Bu tutumlara göre de bu süreç ve ergenlerle ilişkiler
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şekillenmektedir. Bu sürecin gidişatı bireylerin gelecekteki hayatına
olumlu veya olumsuz yönde yansımaktadır (Kapıkıran ve ark., 2014).
Ergenlik olarak adlandırılan bu sürecin en baskın yönleri; bireylerin
kendi bağımsızlıklarını edinme, özgür olma isteği ve ihtiyacının olması,
aynı zamanda hayatlarının kontrolünü kendi ellerine almaya başlamaları
ve bu sayede sağlıklı ve olgun bir kimlik inşası oluşmasıdır (Bostan, 1993).
Lazzari (2000) ergenlik dönemi için yaşam doyumunu, psikolojik iyi
oluşu ve duygusal zekayı incelediğinde; kişilik ve ahlak gelişimde yaşam
doyumunun psikolojik iyi oluş açısından belirleyici bir etken olabileceği
görüşü oluşmuştur.
1.2. Anne-Baba Tutumları
Anne baba tutumlarını ele almadan önce “tutum”u açıklamakta fayda
var. Tutum, özünde devamlılık olan zihinsel ve davranışsal bir yönelimdir,
eğilimdir. Bu olumlu veya olumsuz yönde olabilir. Tutum; bireylere veya
gruplara dair duyguları, düşünceleri içermektedir (Kağıtçıbaşı, 1999).
Başka bir tanıma göre tutum; bireylerin yaşadıkları tecrübeler ile
şekillenen ve bireylerin etkileşim içinde oldukları eşyalara veya
yaşadıkları durumlara dair nasıl davranış sergileyeceklerini etkileyen bir
yapıdır. Bu yapı, yani tutum, aynı zamanda bireylerin kişilik yapısına göre
de farklılaşabilmektedir. Bu bireysel farklılaşma durumu ebeveyn olup
çocuk büyütürken de kendini göstermektedir (Savran, 1995: 171).
Dolayısıyla toplumdaki birey sayısınca faklı anne baba tutumları olduğunu
söylemek pek de yanlış olmayacaktır (Kulaksızoğlu, 1998).
Çocuk yetiştirme stilleri anne babaların nesilden nesile aktarım yaptığı
sosyalizasyon aracı olduğu için, ebeveyn tutumlarının sağlıklı
değerlendirilebilmesi ve anlaşılabilmesi açısından bu tutumların etnik
yapıya ve kültürel değerlere göre ele alınması gerekmektedir (Grusec et al.,
2000).
Kitlelerin kendilerine has sosyal, kültürel, ekonomik yapıları olduğu
gibi, çocuk yetiştirirken ebeveyn tutumları açısından da kendilerine has
yapıları vardır. Bu anlamda ülkemizin diğer toplumlardan farklılaştıran
bazı belirgin ebeveyn tutumları olduğunu söylemek mümkündür. Bu
tutumları farklı uzmanlar farklı şekillerde kategorize etmiştir. Mesela bazı
uzmanlar anne baba tutumlarını “otoriter”, “demokratik” ve “ilgisiz”
olmak üzere üçe ayırırken (Kuzgun, 1972; Erkan, 1986), bazısı da sadece
“demokratik” ve otoriter” olmak üzere iki grupta ele almıştır (Bilal, 1984;
Polat, 1986; Öztürk 1990). Bunların dışında anne baba tutumlarını daha
detaylı ve daha çok sayıda gruba bölerek ele alan araştırmacılar da
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mevcuttur. Fakat bizim çalışmamızda “demokratik” ve “otoriter” olmak
üzere iki grup daha ağırlıklı olarak ele alınacaktır.
Anne-baba stilleri kavramını ilk olarak Baumrind (1980; 1991) ortaya
çıkarmıştır. Bunun akabinde yıllarca ebeveynlerin davranış stillerinin
çocuk ve ergenlerin gelişimindeki katkısı araştırılmıştır.
Baumrid’in bu kavramı ortaya çıkarmasının ardından bunu baz alarak
başka araştırmacılar da anne-baba stillerini, sıcak ilgi (ya da kabul) ve
kontrol (ya da disiplin) olarak adlandırılan iki temel ayrım üzerinden dört
ayrı başlıkta ele almış ve bunun daha doğru olduğunu savunmuşlardır
(Maccoby and Martin, 1983; Steinberg et al., 1991; Darling and Steinberg,
1993).
Yaygın anne baba tutumları; otoriter ve baskıcı tutum, gevşek tutum,
aşırı koruyucu tutum, dengesiz ve kararsız tutum, ilgisiz tutum, demokratik
ve güven verici tutum olmak üzere altı kategoride ele alınmaktadır. Fakat
bu araştırmada kullanılan ölçeğin iki alt boyutu olan demokratik ve otoriter
tutum ile ilgisiz ve gevşek tutum ele alınacaktır.
Çocukların kişilik gelişiminde anne ve babanın çocukları yetiştirirken
kullandıkları yöntemlerin ve tutumlarının rolü büyüktür. Bu tutumlar
çocukların anne ve babalarıyla olan ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu
ilişki, çocukların şimdiki ve gelecekteki davranışlarının şekillenmesinde
etkilidir (Yeşilyaprak, 1989).
Ebeveynlerin çocuklarını oldukları haliyle kabul ettiklerini, onları
sevdiklerini ve desteklediklerini hissettirmeleri; çocukların mutluluğu için
önemli ve gereklidir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi, onların
ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. İhtiyaçlarının karşılanmaması
halinde çocuklar sağlıklı olarak büyüyememektedir (Cüceloğlu, 2000;
Göknar, 2004).
Çocuklar; anne ve babalar sağlıklı tutum sergilediği ölçüde mutlu,
özgüvenli ve bağımsız kişilikli bireyler olarak yetişirler. Bu bağlamda
ebeveynler çocuklar için birer rol model oluşturur ve çocuklar
modellemeyle öğrendiklerini davranışlarıyla gösterirler. Dolayısıyla,
ebeveynlerin tutumları çocukların kişilik gelişiminde oldukça etken bir rol
oynamaktadır (Yavuzer, 2011).
Adler’e göre iki tür ebeveyn tutumu çocukların gelecekte kişilik
sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Bunlardan birincisi koruyucu
tutum, ikincisi ise ilgisiz tutumdur. Koruyucu tutumun; bazı kişilik
problemlerinin zeminini hazırlamakla birlikte, çocukların bağımsız birer
kişilik oluşturmasına engel olarak aşağılık duygulara sebebiyet verdiğini
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ileri sürmektedir. İlgisiz tutumun ise; çocukları şüpheci ve soğuk olmaya
iterek ilerleyen yaşlarında sıcak insani ilişkiler kurmayla, ilişkilerde
samimiyet oluşturmayla ilgili zorluk yaşamalarına, dokunulmaktan da
hoşlanmamalarına sebep olduğunu belirtmektedir (Burger, 2006).
Rogers; ebeveynlerin çocukların duygularının geçerliliğini kabul
ederek yanlış olan duygu, düşünce ve davranışın neden benimsenmemesi
gerektiğini anlatmasının, en doğru yaklaşım olacağını ileri sürmüştür
(Atkinson et al., 2002).
Çocukların daha iyi nasıl yetiştirilebileceğine dair sorular ve arayışlar,
geçmişten günümüze değişerek ve şekillenerek devam etmektedir.
Toplumbilimi uzmanları, 16. yüzyılda özellikle Avrupa’da yayınlanmış
eserlerdeki çok esnek anne baba tutumlarının, 16. yüzyılın ortasından 17.
yüzyılın ortalarına kadar daha katı tutumlara dönüştüğünü tespit
etmişleridir. Ancak 18. yüzyılda ağırlıklı olarak İngiltere’nin burjuva
kesimindeki ailelerde yeniden esnek ve izin verici bir tutum
benimsenmiştir. Buna rağmen 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ailelerin
çoğu çocuklara ceza vermek istedikleri zaman odalara kilitlemek gibi sert
yollara başvurmuşlardır. Bu süreçte Avrupalı ve Amerikalı uzmanların
çocuklara karşı daha esnek ve özgür alan bırakacak şekilde davranılmasına
yönelik uyarıları olmuştur. Dolayısıyla, ebeveyn tutumlarının zaman
içinde farklı yöndeki bakış açılarından etkilenerek günümüze geldiğini ve
bu konudaki arayışların da hala devam ettiğini söylemek mümkündür
(Ekşi, 1990).
Otoriter Tutum
Ebeveyn tutumlarını incelerken; anne babaların çocukların ihtiyacı olan
duygusal tatmini sağlamasıyla birlikte, birer otorite olarak gerekli disiplini
de oluşturmaları gerekliliği üzerinden incelenmesi mühimdir. Bu açıdan
bakıldığında otoriter tutumda ailedeki bireylerin birbirleriyle duygusal
paylaşımlarda bulunma oranının azlığından söz edilebilir. Bunun
beraberinde ise çocukların baskı ile denetlenmesi ve sıkı bir şekilde
yönetilmesi şeklinde bir davranış kalıbının çokça görüldüğü söylenebilir
(Kaya, 2010). Bu tutumda otorite olan anne ve babanın sözünden
çıkılmaması için çocuklara baskı uygulanması söz konusudur
(Kulaksızoğlu, 2011). Aynı zamanda ebeveynler çocuklarını kendi
istekleri doğrultusunda belli davranış kalıplarına sokmayı ve çocukların o
kalıplara göre davranmalarını isterler. Tabi bu süreçte çocukların talepleri,
gelişim dönemlerinin özellikleri ve bireysel farklılıkları anne baba
tarafından göz ardı edilir (Sezer, 2010).
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Otoriter tutumdaki ebeveynlerin en göze çarpan yönleri; eşlerin kendi
aralarında bir uyum ve tutarlılık yakalayamamış olması, farklı konularda
sık sık problem yaşanması, bu problemlerin çözümlenememesi ve
aralarında doğru bir iletişim kanalının olmamasıdır. Tüm bunlar aile
ortamına ve çocuklara zarar vermektedir (Durmuş, 2006).
Bu tutumdaki ebeveynler ile yetişen bir çocuğun gördüğü en büyük
zararlardan biri; kendi gerçek benliğini oluşturamaması, yaşayamaması,
ortaya çıkaramamasıdır. Çünkü aile içinde ona alan açılmaz, izin verilmez.
Aksine, kendisiyle ilgili negatif mesajlar alır sürekli. Bu negatif mesajlara
zaman içinde kendisi de inanır, onları kanıksar. Bu durumda özgüven
açısından zayıf ve yetersiz kalır. Cesur, aktif, pozitif, umutlu, güçlü
olamaz. Yıllar içinde de bu yapı ona yerleşir, benliğinin bir parçası haline
gelir (Aslan, 1992).
Ebeveynlerin otoriter tutum içinde ceza olarak kullandığı
yaptırımlardan ötürü çocuklar korkar ve sadece bu cezalardan kaçınmak
için uyumlu davranıyor görünürler. Sırf anne ve babası yapmasını
söylediği için yaparlar birçok şeyi. İstemeden ve baskı ile yapmak zorunda
kaldığı şeylerden ötürü hem kişiliği güçsüz ve yetersiz gelişir, hem de
zaman içinde anne ve babasına karşı içinde nefret, kızgınlık birikir (Akın,
2009).
Otoriter tutumdaki ebeveynlerin çocukları kendi istekleri
doğrultusunda davranmaya zorlamaları, katı sınırlar koymaları ve bunlara
uyulmadığı takdirde gösterdikleri tepkiler ve uyguladıkları yaptırımlar;
çocukların kendi yaş dönemlerine uygun gelişim sürecini sağlıklı
ilerletmelerini engeller. Çünkü bu tutum çocuğa söz hakkı, soru hakkı veya
itiraz hakkı vermez. Kendi özgür alanı olmayan, yönetilen, zorlanılan,
kendi istekleri sorulmayan ve önemsenmeyen yetersiz bir birey olarak
büyür (Yavuzer, 2003).
Otoriter anne babalar duygu paylaşımını ve sevgi göstermeyi pek tercih
etmezler; soğuk davranarak otoritelerini ve kurdukları disiplini korumak
isterler. Herhangi bir problem yaşandığında meseleye sadece kendi
pencerelerinden bakarak yaklaşırlar ve çocukların duygularını,
düşüncelerini, isteklerini arka planda bırakırlar. Çocukların hayatıyla ilgili
konularda çocukların kendileri adına karar alma veya tercihte bulunma
haklarını ellerinden alırlar (Güngör, 2002).
Otoriter tutum ile yetiştirilen çocuklar kendi fikirlerini özgürce ifade
edemezler çünkü bu fikirler ancak anne babası onay verdiği sürece dikkate
almaya değerdir. Onlara makul veya doğru gelmeyen fikirleri, önerileri
dinlemeye bile pek vakit ayırmazlar. Bu tutumdan ötürü çocuklar kendi
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bakış açılarına, kendi görüşlerine dair şüphe ve güvensizlik hissederler.
Bunun beraberinde asıl başarının otorite figürüyle paralel yönde
düşünerek, davranarak otoriteyi mutlu ve memnun etmek olduğunu
öğrenirler (Cüceloğlu, 2002). Bu aile yapısında büyütülmüş çocuklar zayıf,
yetersiz, sessiz, pasif kalmaya, kendi fikrini ifade edememeye veya
haksızlığa uğradığında kendisini savunamamaya meyilli hale gelir zaman
içinde. Çünkü birey olarak kendilerini gösterebilecekleri durumlarda baskı
ile engellenmişlerdir ve söz hakkı elde edememişlerdir. Dolayısıyla da
çocuklar kendi başlarına doğru kararlar veremeyeceklerine inanmaya
başlarlar (Baumrind, 1971; Karavasilis, 2003).
Esnek olmayan bu tutuma maruz kalan çocuklar, ebeveynlerinin
oluşturduğu tüm sınırlara ve kurallara riayet etmek mecburiyetindedirler.
Bu çocuklar dışardan bakıldığında söz dinleyen, problem çıkarmayan ve
uyumlu profil çizseler de; aslında ezilmeye müsait, pasif, silik, utangaç,
özgüvensiz, hassas, zayıf, kolay yönetilebilen ve manipüle edilebilen bir
yapıya bürünmüş olabilirler. Bu baskı ve otorite, zorlama ile veya sevgiden
mahrum bırakma ile oluşturulduğunda; çocuklar ne zaman nasıl bir tutumla
karşılaşacaklarından emin olamayıp yoğun tedirgin yaşayabilir. Bu da
çocuğun kişilik yapısına göre fazlasıyla boyun eğen veya fazlasıyla isyan
eden birine dönüşmesine sebep olabilir. Pek çok durumda hatalı bulunan,
cezai yaptırımlara maruz kalan ve kendisine ebeveynleri tarafından çokça
müdahale edilen çocukların baş edemedikleri bir durum oluştuğunda
normalden daha kolay bir şekilde ilk başvurdukları tepkinin ağlamak
olduğu gözlemlenebilir (Yavuzer, 1995).
Otoriter tutumun olumsuz getirilerinden biri de çocuklarla sık sık
çatışmalı diyaloglara girilmesidir. Bu da beraberinde çocukların
başkalarıyla ilişkilerinin de bozulmasını, sosyal yönden yeterli gelişimi
gösterememesini ve yaşadıkları gerginliğin ve stresin dozunun artmasını
getirir. Çocukların bireysel faaliyetlerine fazla müdahale edilmesi;
özsaygılarını ve özgüvenlerini zedeler, içedönük bir yapıya bürünmelerine
zemin hazırlar. Bunun devamına ise kendi hayatında yeteri kadar girişken
olamayan, bireysel kararlar ile adım atamayan ve hayata ümitle bakamayan
çocuklar meydana gelir (Öğretir, 1999).
Otoriter tutumdaki ebeveynlerin çocuklardan beklentilerinin devamlı
suretle yüksek olması ve çocukları başkalarıyla kıyaslamaları; çocukların
bu beklentiyi karşılayamaması durumunda anne babanın sevgisini, ilgisini,
merhametini, hoşgörüsünü kaybetmekten, onları düş kırıklığına
uğratmaktan veya cezalandırılmaktan korkmalarına sebep olmaktadır. Bu
da kaçınamadıkları bir çaresizliğe, çözümsüzlüğe yol açar (Yeşilyaprak,
1989). Çünkü ne kadar çabalasalar da mutlaka eksikleri, hataları olacaktır
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ve mutlaka bu yüksek beklentileri karşılamakta zorlanacaklardır. Aslında
ebeveynleri çocukların temel rol modelleridir ve çocukların onların
tutumunu benimsedikleri görülür. Dolayısıyla anne ve babalar çocuklara
karşı katı, merhametsiz yaklaşım sergilediklerinde; aynı tutumu çocukların
da kendilerine karşı sergileme potansiyeli söz konusudur (Gander and
Gardiner, 2004). Bu da çocukların akıl ve ruh sağlığı açısından tehlikeli bir
durum oluşturmaktadır.
Demokratik Tutum
Demokratik tutumun en belirgin ve önemli özelliği, sevginin ve
disiplinin dengeli bir şekilde gösterilmesidir. Yavuzer (2000) demokratik
tutum sergileyen anne babaların ebeveynlik rollerini isteyerek ve bilgili bir
şekilde yerine getirdiklerini ileri sürmektedir. Bu tutumun temel özellikleri
çocuklarla gerekli yakınlığın ve samimiyetin oluşturulmasıyla birlikte
onlara karşı destekleyici, ilgili, dengeli, ihtiyaç olduğunda olması gereken
sınırları çizen bir şekilde davranılmasıdır.
Bu tutumda aynı zamanda çocuklara gösterilen sevginin, ilginin,
şefkatin ve benzer güzel tutumların herhangi bir koşuldan bağımsız olarak
sunulması söz konusudur. Bu tutum ile yetişen çocuklar kendi düşünceleri
sorulan, bu sayede kendisini değerli ve önemli hisseden çocuklardır.
Yörükoğlu’nun (1990) demokratik aile açılımı ise şu şekildedir: Zaman
zaman bazı sorunlar yaşansa da çocuklar aile içinde benimsenir, çocuklara
saygı duyulur, sağlıklı iletişim kurularak her şeyin üstesinden
gelinebileceğine dair bir inanç vardır, samimi ve gerçek bir sevgi ve ilgi
vardır, çocuklara kendini ifade etme hakkı tanınır ve birçok karar ortak bir
şekilde alınır.
Bu tutumdaki ebeveynler de muhakkak bazı konularda sınır ve kural
koymak durumundadırlar. Fakat otoriter tutumdan farklı olarak bu
ebeveynlerin amaçladığı şey çocuklar üzerinde mutlak bir hakimiyet ve
otorite kurup, korku ile onları yönetmek değildir. Bilakis, amaçları;
çocukları farkındalığı yüksek, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler haline
getirmektir. Sezer ve Oğuz (2010) da bu tutumun en sağlıklı tutum
olduğunu ileri sürmektedir. Çünkü demokratik tutumu benimseyen anne
babalar çocukların kendilerine has mizaçlarının ve kapasitelerinin
olduğunun bilincinde olarak onların potansiyellerini ortaya çıkarmaya
yönelik desteklemektedirler. Bunun için de çocukların bazı makul sınırları
aşmamak kaydıyla özgürce hareket etmelerine müsaade etmektedirler. Bu
sayede çocukların kendilerini gerçekleştirme imkânı olmaktadır (Sezer ve
Oğuz, 2010).
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Otoriter tutum; ne az ne de çok olacak şekilde, orta düzeyde bir
yönetim, denetim, takip ve kontrol içermektedir. Aile içinde bireyler arası
bağ ve paylaşımlar aktif ve iyi düzeydedir, anne ve baba ilgili ve duyarlıdır
çocuklara karşı (Kaya, 2010:27).
Demokratik tutumun çocukların özsaygısını artırdığına, beraberinde de
endişe ve depresyona girme oranını da azalttığına işaret eden çalışmalar
mevcuttur (Aydın, 1985).
Sağlıklı yönde bir kimlik, kişilik gelişimi oluşması için, çocukların
demokratik bir tutum ile yetiştirilmesi en doğru ve sağlıklı olandır. Çünkü
bu tutumda çocukların ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılanır, ilgi, sevgi ve
saygı yeteri kadar hissettirilir. Tüm bunlarla birlikte dozunda bir otorite ve
disiplin de oluşturulur. Bu tutumun bir diğer özelliği, ebeveynlerin kendi
aralarında uyumlu ve tutarlı bir şekilde bu tutumu benimseyip ortak bir
şekilde bunu uygulamalarıdır. Bu sayede ebeveynlerin tutumları dengeli,
tutarlı ve güven verici bir nitelik kazanmaktadır. Bu ebeveynler aynı
zamanda çocukların kişisel farklılıklarını kabul edip onlara kendilerine has
gelişimi yaşamaları için alan açarlar (Sezer ve Oğuz, 2010).
Demokratik tutum sergileyen ebeveynler tarafından büyütülen
çocuklarda pek çok olumlu özellik görülmektedir. Öncelikle yaşama dair
bakışları olumludur. Çevreleriyle uyumlu ve kurdukları iletişimlerde
başarılıdırlar. Kendilik algıları sağlıklıdır. Bu çocuklar girişken, düşünüp
sorgulama yapabilen ama sınırlarını da bilen çocuklardır. Aynı zamanda
bildikleri doğrularda kararlı tutum sergileyebilen ve bu anlamda
kendilerini müdafaa edebilen bir kişilik yapısı geliştirirler (Yörükoğlu,
1998).
Demokratik ve ilgili tutum ile desteklenen çocukların cinsiyet
faktöründen bağımsız olarak daha özgüvenli oldukları tespit edilmiştir
(Richards et al., 1991).
Çocuklarda benlik imajının sağlıklı bir şekilde ve olumlu yönde
gelişmesi ebeveyn tutumlarına bağlıdır. Eğer çocuklara demokratik tutum
ile davranılırsa benlik imajları güven hissi ile olumlu yönde oluşur. Ama
otoriter, mesafeli, katı ve güven hissi vermeyen bir tutum ile davranılırsa
çocukların benlik imajı tam tersi şekilde olumsuz yönde oluşur
(Kulaksızoğlu, 2003; Yıldırım, 2006).
Tüm bu bilgiler ışığında şunu söylemek mümkündür: Demokratik
tutum; çocuklara sevginin ve disiplinin dengeli verilmesinden ve bu sayede
sağlıklı bir çocukluk-ergenlik geçirmelerinden ötürü en sağlıklı ve en
uygun tutum olarak görülmektedir (Kulaksızoğlu, 2011).
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İlgisiz ve Gevşek Tutum
Bu tutumu sergileyen anne babalar çocuklarına çokça ilgi ve sevgi
göstermekle birlikte, onları disipline etmek ve ebeveynlerinin otoritesini
kabul etmelerini sağlamak noktasında çok zayıf ve yetersiz kalmaktadırlar.
Sağlıklı sınırlar içinde olmak üzere bir denetleme mekanizması bu tutumun
en önemli eksiği olarak değerlendirilebilir. Bu eksiklik beraberinde ilgi
azlığı ve ihmalkârlık getirmektedir. Bu yüzden de çocuklarla sıcak bir ilişki
ve yakın bir bağ oluşturulamamakta, çocukların aile içinde ebeveynleri
tarafından
karşılanması
gereken
en
temel
gereksinimleri
karşılanamamaktadır (Kaya, 2010: 27).
İlgisiz ve gevşek ebeveynler gereğinden fazla esnek davranarak uyarı
veya müdahale gereken durumlarda bile tepkisiz veya yumuşak tutum
sergileyebilmektedir. Bu da çocukların sınırlarına ve haklarına dair
oldukça geniş bir çerçeve çizmektedir. Bu yüzden çocuklar hangi noktada
nasıl davranmaları gerektiğini doğru bir şekilde öğrenemezler. Bazı sınırlar
sözlü olarak ifade edilse bile davranışlarda bunun sağlanması için gerekli
kontrol mekanizması uygulanmamaktadır. Bu şekilde sınırları geniş bir
hoşgörü gösteren ebeveynler çocukları eğitmek ve onlara doğru şeyler
öğretmek konusunda yetersiz kalmaktadır (Yörükoğlu, 1997: 200-201).
İlgisiz ve gevşek tutum sergilenen aile yaşantısında bir bütünlük
görmek zordur. Ebeveynlerin daha çok kendi gündemleri ile meşgul
oldukları, çocukların takibini ve sorumluluğunu büyük ölçüde aile
büyüklerine veya bakıcılara bıraktıkları görülmektedir. Bu durum
ebeveynlerin çocukların gereksinimlerine ve onların hayatlarının
gidişatlarına dair farkındalıklarını azaltır, çocuklara karşı uzak ve ilgisiz
kalmalarına sebep olur (Yücel, 2013).
Öfkelendiğinde dürtülerini kontrol edemeyip saldırganlaşan ve suça
bulaşmış çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda; bu çocukların içinde
yaşadıkları aile ortamında ebeveyn otoritesinin ve disiplininin eksik
kaldığı, ebeveynlerin ilgisiz kalıp çocukları yeteri kadar takip etmediği
tespit edilmiştir. Aile içinde gerekli sınırlar çizilmemiş ve öğretilmemiş
çocuklar nerede nasıl davranmaları gerektiğini tam kestiremezler.
Davranış problemleri gözlemlenen bu çocuklar ebeveynlerini otorite
açısından yetersiz bir figür olarak görmektedirler (Ekşi, 1990).
Aynı zamanda bu tutum ile büyütülen çocuklarda dürtülerin
kontrolünde ve akademik başarı konusunda yetersizlik ve zayıflık
gözlemlenmektedir (Baumrind, 1966; Baumrind, 1971b; Baumrind, 1972;
Kuzgun, 1991; Yılmaz 1999).
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Bu tutumda çocuğun aile içinde fazla söz sahibi bir konumda
bulundurulması, şımartılması, neredeyse her isteğinin karşılanması,
fazlaca sevgi gösterilip tabiri caizse pamuklara sarılarak yetiştirilmesi;
dengeli bir tutum sergilenememesi ve doyum noktasında sınırların çok
geniş olması gibi bir tablo oluşturmaktadır. Doyumsuz olan bu çocuklar
maddi değeri olan eşyalarla tatmin edilmeye çalışılsa da asıl ihtiyaçları
duygusal boyuttadır. O yüzden de duygusal ihtiyaçların giderilebileceği bir
aile ortamı içinde büyümelidirler.
Sonuç olarak; ebeveyn-çocuk ilişkisinin niteliği, algılanan ebeveyn
tutumunun özellikleri ergenlerde psikolojik iyi oluş ve olumlu yaşam
doyumu düzeylerinin önemli bir yordayıcısı gibi görünmektedir. Hem
eğitimcilerin hem de ebeveynin ergen ruh sağlığı ve psikolojik iyi oluşu ile
yaşam doyumu açısından erken dönem ilişkilere dikkat göstermesinin
önem arz ettiği söylenebilir.
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ÇOCUKLUK DÖNEMİ MUTLULUK ANILARI VE PSİKOLOJİK
İYİ OLUŞ
Childhood Happiness Memories and Psychological Well-Being
Ayşegül Yetkin Tekin  İrem Pehlevan
Giriş
İnsanın doğası gereği arayış içinde olduğu mutluluk, hayatı algılayış
biçimi ve onu nasıl düzenlemek istediğiyle ilişkilidir. Çocuk dünyaya
geldiği andan itibaren ebeveynleri ve çevresindeki diğer insanlarla
etkileşim halindedir. Bu etkileşimlerden birçok deneyim edinmektedir.
Sosyal çevresini oluşturan bireylerle sürdürdüğü etkileşimlerinde çocuğun
görmüş olduğu ilgi, sevgi, şefkat ve koruma değer yargılarının oluşmasına
zemin hazırlamakla birlikte, kendi ve çevresi hakkındaki düşüncelerini,
duygularını ve anılarını da oluşturmaktadır (Sarıca, 2013:1).
Çocukluk dönemindeki ebeveyn tutumları ve aile ortamının, bireyin
benlik algısı, kişilik özellikleri, psikolojik iyi oluşuna ve psikolojik
rahatsızlıklara etkisinin önemi bilinmektedir (Kutlu ve ark., 2007:24).
Çocukluk döneminde yaşanan mutlu ve huzurlu olarak algılanan durumlar
ne kadar fazla ise o kadar sağlıklı kişilik ve düşünceye sahip olunmaktadır
denilebilir.
Psikolojik işlev için önem arz eden psikolojik iyi oluş kavramı en genel
anlamda; mutluluk, öz gelişim ve yaşam doyumunu içermektedir (Onraet
et al., 2013:277).
Psikolojik iyi oluş kavramı aynı zamanda Maslow’ un “ihtiyaçlar
hiyerarşisi”’ nde açıkladığı “kendini gerçekleştirme” kavramına yarar
sağlayacak davranışlarda bulunmak demektir (Ryff, 1989:1074). Bireyin
ihtiyaçlarının giderilmesi psikolojik iyi oluş düzeyini de arttırmaktadır.
Psikolojik olarak iyi olan bireyler, kendileri ve geçmişleriyle ilgili
olumlu değerlendirmeler yapar (öz-kabul), sürekli gelişim hissine sahiptir
(bireysel gelişim), kişinin yaşamının anlamlı ve amacı olduğuna inanır
(yaşam amaçları), diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurar (diğerleriyle
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olumlu ilişkiler), yaşamı ve çevresini yönetebilir (çevresel hakimiyet),
yaşamı ve geleceği hakkında söz sahibidir (özerklik) (Ryff ve Keyes,
1995:724).
Psikolojik iyi oluş kavramı, “öznel iyi oluş”, “mutluluk”, “yaşam
doyumu”, “iyi olma” ve “ruh sağlığı” gibi kavramların yerine de sıklıkla
kullanılmaktadır (Göçen, 2013:103). Psikolojik iyi oluş, Martin Seligman
ile birlikte 1998’ de Pozitif Psikoloji’ nin ortaya çıkmasıyla gittikçe önem
kazanan bir kavramdır. Psikolojik iyi oluş kavramının aynı zamanda
Maslow’un “kendini gerçekleştirme” kavramı, Rogers’ın “kendini
gerçekleştiren insanı”, Von Franz’ın “bireyselleşme” kavramı, Jahoda’nın,
“pozitif ruh sağlığı” ve Allport’un “olgunlaşma” kavramı ile de örtüştüğü
belirtilebilir (Ryff, 1989:1075).
İnsan psikolojisiyle ilgili, pozitif ve negatif durumları inceleyen
araştırmalarda, negatif durumların pozitif durumlara göre daha ön planda
tutulduğu görülmektedir (Myers ve Diener, 1997:45). Çocukluk
döneminde edinilen deneyimlerin yaşamın ileriki dönemlerinde ortaya
çıkabilecek psikolojik problemlerle olan ilişkisi son zamanlarda üzerinde
oldukça çalışılan bir konudur (Gluckman et al., 2007:3). Bu sebeple
psikolojik olarak iyi olan bireylerin sahip olduğu; “bireysel gelişim”,
“kendini kabul”, “çevresel hakimiyet”, “yaşam amacı”, “özerklik”,
“diğerleriyle olumlu ilişkiler”, “özerklik” gibi özelliklerin de çocukluk
döneminde edinilen deneyimlerle ilişkili olabileceği merak konusu
olmaktadır.
Bu yazının amacı; çocukluk çağı mutluluk anıları ve psikolojik iyi oluş
hakkında, ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller ile eğitimcilere
uygulamalarda hatırda bulunması gereken bilgileri güncel literatür ışığında
derlemektir.
1. Çocukluk Dönemi Mutluluk Anıları
İnsanlar doğduğu andan itibaren yaşamını devam ettirdiği süre boyunca
birçok olayla karşı karşıya kalmakta ve bu olayların bazılarını unuturken
bazılarını ise hafızasında, bazen bilinç dışında bazen ise bilincinde
tutmaktadır. Hafızamızda yeri geldiğinde hatırlanmak üzere kayıt edilen
bu yaşantılar bizim anılarımızı oluşturmaktadır.
Çocukluk yıllarının ilk anılarını çocuğun ailesiyle ve yakın çevresi ile
etkileşimleri oluşturmaktadır. Bu nedenle çocukluk dönemindeki anılarda
ailesiyle ilgili birçok bilgi yer almaktadır. Çocuk dünyaya geldiği andan
başlayarak yaşadığı süre boyunca ebeveynleri ve çevresindeki diğer
insanlarla etkileşim halindedir. Bu etkileşimlerden deneyim edinmektedir.
Sosyal çevresini oluşturan bireylerle sürdürdüğü etkileşimlerinde çocuğun
görmüş olduğu ilgi, sevgi, şefkat ve koruma değer yargılarının oluşmasına
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zemin hazırlamakla birlikte, kendi ve çevresi hakkındaki düşüncelerini,
duygularını ve anılarını da oluşturmaktadır (Sarıca, 2013:1). Çocuğun
sosyal çevresini oluşturan bireylerle deneyimlediği olaylar hem benliğiyle
ilgili algısının oluşmasına hem de kişiliğinin şekillenmesine katkı
sağlamaktadır (Cüceloğlu, 2008:426).
Çocukluk dönemindeki ebeveyn tutumları ve aile ortamının, bireyin
benlik algısı, kişilik özellikleri, psikolojik iyi oluşuna ve psikolojik
rahatsızlıklara etkisinin önemi bilinmektedir (Kutlu ve ark., 2007:24).
Kişiliğin oluşmasında çocuklukta yaşanan olayların rolü büyüktür.
Özellikle çocuğu aile ortamında yaşadıkları, ebeveynlerinin davranış
biçimleri, çocuğun gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir.
Sadece kendi benlik algısı ve kişilik oluşumunu değil ebeveynlik biçimine
de etki etmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan mutlu ve huzurlu olarak
algılanan durumlar ne kadar fazla ise o kadar sağlıklı kişilik ve düşünceye
sahip olunmaktadır denilebilir.
2. Çocukluk Dönemi Mutluluk Anılarını Etkileyen Faktörler
2.1. Aile
Okul öncesi dönemindeki çocukların sosyalleşmeyi öğrenmeye
başladıkları ilk yer aile ortamıdır. Çocuk ilk olarak ailesiyle etkileşime
girmekte ve kendisine yaklaşılan tavırlar sayesinde aile içinde var olan
konumu hakkında düşünceleri oluşmaktadır. Bu dönemde çocuğun kendi
kendine sosyalleşebilmesine olanak tanınması gereklidir. Sosyalleşmeye
başlayan çocuk kendisine ailesi ve yakın çevresinden bir rol model
edinmeye ihtiyaç duyar. Tutum ve davranışlarını kopya ettiği genellikle
anne, baba, dayı, amca gibi aile içindeki yakın bireylerin kişilik yapıları
çocuk için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu kişiler sağlıksız ve
olumsuz davranışlara sahipse çocuk onların davranışlarını model
alacağından bu tavırlar çocuğun davranışlarını da olumsuz olarak
etkileyecektir (Yavuzer, 2017:132).
Ebeveynin çocuğa ilgi ve sevgi göstermesi büyük önem arz etmektedir.
Anne babalar çocuklarını herhangi bir koşula veya başarıya bağlamaksızın
sevdiklerini hissettirdikleri takdirde, sevgiye doymuş, sağlıklı, bireyler
yetiştirmiş olurlar. İlgi ve sevgi hissetmeden büyüyen çocukların hem
çocukluk dönemlerinde hem de yetişkinlik yaşamlarında uyum ve davranış
problemleri ortaya çıktığı görülmektedir (Yavuzer, 2017:137).
Ebeveynleriyle olumlu ilişkiler geliştiren çocuklar ileriki yaşamlarında
olumsuzluklara kolay göğüs geren, ılımlı, mutlu bireyler olmaktadır.
Ebeveynleri tarafından sevgi gösterilen ve güven duygusu aşılanan
çocuklar, yetişkin olma yolunda fırtınalı geçen ergenlik dönemini de
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kolaylıkla atlatabilmekte, bireysel problemlerini kendi başına rahatlıkla
çözümleyebilmektedir.
Anne babaların çocuklarını oldukları gibi kabul etmeleri çocuklarının
istek ve ilgilerini keşfedip önem vererek bu doğrultuda yönlendirmeleri
değer gördüğünü hisseden, duyguları tutarlı, sosyalleşmiş, mutlu bireyler
olmalarını sağlamaktadır.
Aile ortamındaki ebeveyn-çocuk ilişkisinin yanında, anne-baba ilişkisi
ve kardeşler arasındaki ilişki de çocuğu ve anılarını etkileyen unsurlardır.
Anne babaların birbirleriyle olan olumlu veya olumsuz ilişkileri çocuk
üzerinde oldukça fazla etkiye sahiptir. Sevgi, saygı bağları kuvvetli anne
babalar huzurlu bir aile ortamı oluşturarak çocukların uyumlu ve mutlu bir
ortamda yetişmesini sağlamaktadır. Anne ve babasının birbirlerine
sevgiyle bağlılıkları çocuklarıyla olan iletişimlerine de yansımaktadır.
Tüm aile bireyleriyle birlikte güzel zamanlar geçirilen, çocuğun
ihtiyaçlarının şefkatle karşılandığı bir aile ortamı çocukluk dönemine ait
mutlu anılar olarak akılda yer edinecektir.
Anne ve baba arasındaki çatışma ve sorunlu iletişime şahit olan
çocuklar mutsuz bir aile ortamında büyüyecek ve bu da anılarını olumsuz
yönde etkileyecektir. Anne baba arasında sağlıklı bir ilişki olduğu ve
yıpratıcı sürtüşmelerin olmadığı aile ortamında büyüyen çocukların ruhsal
anlamda daha sağlıklı olacakları düşünülmektedir (Öngider, 2013:421).
Çocukluk dönemindeki anne baba tutumları da anılarımızda yer edecek
yaşantılar arasındadır. Aşırı koruyucu ebeveyn tutumuna sahip çocuklar
ileriki yaşamlarında kendi hayatıyla ilgili kararları ve sorumlulukları
alamayan bağımlı bir erişkin olabilmektedir. Aşırı otoriter bir tutumla
büyütülen çocuklar olumsuz tavırlara sahip olabilmekte aynı tutum ve
davranışları kendi çocuklarına uygulayabilmektedir. Demokratik aile
ortamında büyüyen çocuklar ise kendi istek ve fikirleri önemsenmiş,
ihtiyaçları karşılanmış, sevgi ve şefkat ortamında büyümüş çocuklardır. Bu
çocuklar ileriki yaşamlarında çocukluk dönemlerini mutlu ve huzurlu
olarak anımsayacaktır.
Çocukluk döneminde anıları etkileyen önemli etkenlerden biri de anne
babanın kardeşler arasında ayrımcılık yapmasıdır. Bir çocuğuna
diğerinden daha fazla ilgi ve sevgi göstermek, hem çocuğun anne ve babası
tarafından sevilmediğini hissetmesine hem de kardeşler arasındaki
ilişkinin zedelenmesine neden olacaktır. Bir çocuğun kardeşiyle
kıyaslanması çocuklar arasında rekabet ortamı oluşturmaktadır.
Ayrımcılık yapıldığını düşünen çocuk ailesi tarafından ilgi görebilmek için
bir takım davranış problemleri geliştirecektir.
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Tek ebeveynle veya her iki ebeveyn olmadan büyümek bireylerin
hayatını birçok yönde etkileyen faktörlerdendir. Anne babanın boşanması
veya vefat etmesi sebebiyle çocuk ebeveynlerinden yoksun olarak
büyümek durumunda kalabilir. Anneden ve babadan yoksun olarak
büyümek zorunda kalan çocuk farklı bir takım olumsuzluklar
yaşamaktadır. Annenin olmayışı çocuk üzerinde farklı etkiler doğururken
babanın olmayışı daha farklı etkiler meydana getirmektedir. Çocuğun
yaşamında her iki ebeveyninin yeri ayrıdır. Çocuğun hayatında annenin
olmayışı özellikle bağlanma ile ilgili problemleri doğurmaktadır. Babadan
yoksun olarak büyüyen çocuk için hayatında otorite figürünü karşılayacak
birinin olması önem arz etmektedir. İhtiyaç duyduğu otorite figürünün
olmaması, aile dinamiklerinin oluşturulmaması, doğru ve yanlışı ayırt
etmeyle ilgili davranış kalıplarını oturtamamış çocuklarda özellikle sınır
problemi ve kişilik örüntülerinde problem olduğu görülmektedir.
Anne ve babasıyla birlikte büyüyen çocukların paylaşma, denetleme,
anlaşma, duygusal yönden destek gibi kavramları öğrendiği sosyal
konularda geliştiği söylenmektedir (Öngider, 2013:435).
2.2. Okul
Çocuğun okula başlayabilmesi için bir takım becerileri edinmiş olması
gereklidir. Dikkat, iletişim becerileri, anneden ayrılabilme, el-göz
koordinasyonu vb. becerilere sahip olamayan çocuğun okulda kendisinden
beklenenleri yerine getiremeyerek başarısızlığa uğramakta, okul hayatının
başında motivasyonu düşmektedir (Oktay, 1999:196). Bu unsurlar göz
önüne alındığında çocuğun okula hazır olduğundan emin olduktan sonra
okula başlamasını sağlamak hem çocukluk dönemi hem ileriki yaşamı için
önem taşımaktadır.
Çocukluk dönemi anılarını etkileyen bir diğer etmen de
başarısızlıklardır. Okul hayatı boyunca her çocuk başarısızlık
yaşayabilmektedir. Önemli olan bu başarısızlıklarla nasıl başa çıkıldığı
başarısızlıklarının ailesi ve çevresi tarafından nasıl karşılandığıdır.
Başarısızlığa neden olan birden çok sebep vardır. Bunlardan bazıları
çocuğun kişisel özelliklerinden kaynaklı, bazıları öğretim sisteminden,
bazıları ise çocuğun ailesi ve yakın çevresinden kaynaklı başarısızlıklardır.
Her çocuğun kişilik yapısı ve zihinsel gelişimi farklı ve kendine özgüdür.
Çocuğun zihinsel, duygusal, bedensel, toplumsal gelişimlerinin
sağlanabilmesi için sağlıklı bir aile ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Her
çocuğun bireysel özellikleri kendine özgü olması sebebiyle okul başarısı
da bir başka çocuğa göre farklı olabilmektedir.
Çocukların bireysel özelliklerine göre öğretim görememesi, her
çocuğun aynı eğitim sisteminde yetişmesi de çocuğun başarısız olma

265

sebepleri arasında yer almaktadır. Bazı çocukların gelişimlerine göre kolay
olan dersler bazılarına zor gelebilmektedir.
Başarısızlıklar karşısında ailenin göstermiş olduğu tutum çok
önemlidir. Bazı ailelerde çocuğa gösterilen sevgi başarıya bağlı olarak
değişebilmektedir. Ailenin sevgisinin çocuğun başarısıyla doğru orantılı
olmadığı, sağlıklı ve dengeli bir ilişkinin olduğu, çocuğa güven veren
problemlere hep birlikte çözüm yolları üretilen aile ortamında ebeveynler
başarısızlıkları anlayışla karşılamaktadır. Çocuğa gösterilen bu olumlu aile
tutumunun aksine yüksek alamadığı notlar sebebiyle aşağılanan, küçük
düşürülen ve cezalandırılan çocukların başarılarında düzelme olmaksızın
daha da kötüye gidebilmektedir.
2.3. Arkadaş İlişkileri
Arkadaşlık sadece yetişkin ve çocukluk döneminde değil bebeklik
döneminde de ihtiyaç duyulan bir kavramdır. Bebeklerin kısa süreli de olsa
bir araya geldikleri diğer bebeklerle ilişki kurma isteğinde olduğu
görülmektedir.
Çocukluk dönemindeki ilk arkadaşlıklarda çocuklar ilişkiler içerisinde
kabul gören davranışları öğrenirler. Özellikle okul öncesi dönem çocuğun
sosyalleşmeye başladığı, arkadaş grubu içerisine dahil olarak iletişim
kurduğu dönemdir. Bu dönemde yapılan faaliyetlere katılmak çocuğun
grup içerisinde kendini ifade edebilmesine sosyal bilişsel anlamda
gelişebilmesine katkı sağlamaktadır (Yavuzer, 2017:144)
Çocuk okul ortamına girdikten sonra yalnız olmaktan rahatsızlık
duymaya başlamaktadır. Okul gezilerinde ve aile ziyaretlerinde ailesiyle
olmak yerine arkadaş gruplarıyla birlikte olmayı tercih eder. Tek başına
oyunlarının yerine artık grup oyunları ilgisini çekmeye başlamıştır.
Özellikle son çocukluk döneminde çocuk daha fazla sosyalleşmeye
başlamaktadır. Akranlarıyla birlikte oluşturulan arkadaş gruplarında çeşitli
ortak ilgiler doğrultusunda birlikte hareket etme ve zamanın çoğunu
birlikte geçirmeye başlarlar. Çocuk bu grup içerisinde diğer insanlarla nasıl
iletişim kurması ve kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğrenmektedir.
Çocuk içinde bulunduğu arkadaş gurubunda ortak davranış örüntüleri
geliştirerek arkadaşlarıyla hep birlikte hareket etmeye başlayacaktır. Ailesi
dışındaki diğer insanlarla kurduğu bu ilişkiler kendisine doyum sağlar ve
sağlıklı ilişkiler geliştirirse çocuk buradaki varlığını sürdürmeye devam
etmektedir. Tam tersi gerçekleştiğinde ise kendisini dış çevreden çekerek
aile ortamına yönelmektedir (Yavuzer, 2017:147).
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Arkadaş grupları çocuğun yaşamdaki tavır ve davranışlarının
şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda
aile ortamı dışında yaşadığı deneyimler önemli bir etkiye sahiptir.
2.4. Öğretmen
Çocukluk dönemi anılarının büyük bir kısmını kapsayan, ailenin
dışında en çok vakit geçirilen yer okuldur. Çocuğun okulda arkadaşlarının
dışında en sık iletişim kurduğu kişi öğretmenidir. Çocuğun dersleri
sevmesinde öğretmenin rolü çok büyüktür. Okula başlamasıyla çocuk
evdeki aile bireyleri yerine artık öğretmenini rol model almaktadır. Her
öğrenciye eşit yaklaşımı, çocuklara karşı ilgi ve sevgisini esirgemeden
onlara her konuda rehberlik eden kişidir öğretmen. Dersleri öğretmenin
yanı sıra ahlaki yargıları, değerleri kazandıran öğretmenin, çocuğun
gelişimi ve kişiliği üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.
Bir takım olumsuz öğretmen tutumları da olabilmektedir. Bu tutumlar
çocuğun gelişimini, okul başarısını doğrudan etkilemektedir. Tüm
çocuklara eşit mesafede durmayan, sevgiyle yaklaşmak yerine çocukları
korkutarak üzerlerinde baskı oluşturan, çocuklar arasında ayrımcılık
yaparak birbirleriyle kıyaslayan, aşağılayıcı ve cezalandırıcı tutum
sergileyen öğretmenler elbette çocuğun gelişimini olumsuz yönde
etkileyerek, hafızalarında olumsuz anılar olarak yer etmesine neden
olabilmektedir. Öğretmenin olumsuz davranışları çocuğu sadece o
dönemde etkileyecek gibi görünse de tüm okul hayatı boyunca
başarısızlığa neden olabilecek bir etkiye sahiptir. Okul hayatında başarısız
olmasının yanı sıra, aşağılanan arkadaşlarının içinde küçük düşürülen bir
çocuk düşünüldüğünde, zihinsel yapısına yerleşen değersizlik duygusu
tüm hayatı boyunca etkisi azımsanamayacak etkilere neden olabilmektedir.
2.5. Sosyo-Ekonomik Durum
Çocukluk dönemi anılarını etkileyen faktörlerden biri de sosyoekonomik düzeydir. Çocuk ekonomik sebeplerden ötürü ulaşamadığı,
yoksun kaldığı bir takım şeyleri hatırlayarak yaşadığı eksikliği
anımsayacaktır.
Düşük sosyo-ekonomik düzey nedeniyle aile içinde geçimsizlik
olabilmekte bu da çocuğu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bazı
araştırmalar, düşük sosyo ekonomik düzeye sahip ailelerde yaşayan veya
aile birliği bozulmuş olan çocukların problemlerini incelemiş, bu
çocukların daha fazla stres ve kaygı yaşadıklarını ortaya koymuştur
(Özdal, 2005:257).
Görüldüğü gibi çocukluk dönemindeki anıları etkileyen birçok faktör
vardır. Bunlardan en önemlisi çocukluğumuzun büyük bir kısmını birlikte
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geçirdiğimiz ailemizdir. Ailesinde sevgi ve ilgiye doymuş, sağlıklı bir aile
ortamında büyüyen, derslerinde başarılı, arkadaş ilişkileri kuvvetli bir
çocukluk geçiren bireylerin daha sağlıklı kişilikler geliştirebileceği
görülmektedir.
3. İyi Oluş Kavramı
Psikoloji bilimi ortaya çıktığı ilk yüzyıl boyunca, anksiyete, depresyon
ve bunun gibi negatif bir takım problemlerle ilgilenmiştir. Doyum
sağlamak ve mutlulukla ilgili duygular üzerine odaklanmamıştır (Myers ve
Diener, 1995:12).
Ruhsal bozukluklarla ilgili yapılan çalışmalara, olumlu ruhsal
işlevsellikle ilgili yapılan çalışmalara kıyasla daha çok önem verildiği
görülmektedir (Hefferon ve Boniwell, 2011:6). Ruh sağlığı ile ilgili
kavramların olumlu anlam taşıyan sağlıklı olmak anlamında kullanılması
yerine, hasta olmama anlamına gelecek şekilde ifade edilmesi, iyi oluş
kavramının olumluyu çağrıştırma özelliğini ortadan kaldırmaktadır (Ryff
ve Singer, 1996:16).
Psikoloji araştırmaları uzun yıllar boyunca, psikolojik olarak sağlıklı
olma kavramını olumsuz özellikleri ifade edecek şekilde değerlendirse de;
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı tanımlamada, sağlık kavramını
sadece hastalığın var olmaması anlamında değil ruhsal, bedensel ve sosyal
açıdan insanın tam bir iyilik hali içinde olması olarak açıklamıştır (Özden,
2014:9).
İyi oluş kavramı psikolojik işlevsellik ve deneyimin en ideal şekilde
yaşanması anlamını taşımaktadır (Deci ve Ryan, 2008:3). İyi oluş,
bireylerin kendilerini sürekli olarak iyi hissetmeleri anlamına gelmemekle
birlikte, hayal kırıklığı yaşadıkları, başarısız oldukları ve bunun gibi
olumsuz duygular yaşadıklarında bu durumu normal olarak karşılamayı,
olumsuzluklarla baş edebilmeyi gerektirir (Schmitt et al., 2014) .
İyi oluş kavramı iki farklı gelenek üzerinden açıklanmaktadır.
Bunlardan ilki, mutluluk kavramına odaklanarak, insanda olumlu
duyguların var olması, olumsuz duyguların olmaması anlamına gelen
hedonistik gelenektir. İkincisi ise, hayatı tam olarak derinden hissedilen bir
doyum alarak yaşamak anlamına gelen eudaimonik gelenektir. Hedonistik
gelenek, haz alma ve daha fazla olumlu duygular barındırma ile
açıklanırken, eudaimonik gelenek, anlam taşıyan ve bir amacı olan hayat
yaşamayla açıklanmaktadır. İyi oluş kavramıyla ilişkili olan bu iki
yaklaşım ulaşılan bir sonuç değil, insanın doğasında var olan bir süreçtir
(Deci ve Ryan, 2008).

268

Öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş kavramları birbirinden farklı ancak
ilişkili kavramlardır (Keyes et al., 2002). Hedonistik gelenek ile ilişkili
kavram olan öznel iyi oluş ve olumlu duygular içinde kendini iyi
hissetmeye ek olarak ahlaklı ve anlamlı bir yaşam sürdürmeyi ifade eden
eudaimonik gelenek ile ilişkili olan psikolojik iyi oluş kavramı bir sonraki
bölümde detaylı olarak tanımlanmaktadır.
3.1. Öznel İyi Oluş
Öznel iyi oluş kavramı, bireyin yaşamından duyduğu mutluluk ve
memnuniyeti öznel olarak değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Birey bu
değerlendirmeyi duygusal ve bilişsel açılardan yapmaktadır (Diener,
2000).
Öznel iyi oluş, hedonistik mutluluk yani hazcı mutluluk kavramıyla
ifade edilmektedir. Öznel iyi oluş, bireyin yaşamından aldığı doyumun,
hissettiği olumlu duyguların fazla ve olumsuz duygulanımın az olması
olarak tanımlanmaktadır.
Mutluluk kavramıyla aynı anlamda kullanılan öznel iyi oluş kavramı, 2
bileşenden meydana gelmektedir. Bunlar; mutluluğun bilişsel bileşeni olan
yaşam doyumu kavramı ile olumlu ve olumsuz duygulanımı içeren
duygusal bileşenidir. Yaşam doyumu bireylerin yaşamlarını nasıl
değerlendirdikleriyle ilgilidir. Diener, yaşam doyumu hakkında, kişinin şu
anki durumu ile ideal bulduğu standart yaşam arasındaki zıtlık ifadesini
kullanmıştır (Veenhoven, 1991). Duygulanım ise, iyi olma halinin anlık
yaşanan durumlarla ilişkili hissedilen ruh hali ve duygulardır. Pozitif ve
negatif duygulanım, öznel iyi oluş kavramının duygusal faktörünü
oluşturmaktadır. Bireyin olumlu duygulanımın fazla olduğunu hissetmesi
aynı zamanda olumlu ve olumsuz duygulanımı dengeli bir şekilde
deneyimlemesi gerekmektedir (Diener et al., 1999).
Öznel iyi oluşu yüksek düzeyde bulunan kişilerin, daha çok şükran
duyan, yaratıcı, sistematik davranabilen, iyimser, uzun ömürlü olma,
birden fazla görevi yapabilme, güvenli, yardımsever, sosyal, daha az
düşmanlık gösterme ve benmerkezci olmaktan daha uzak oldukları
bulunmuştur (Diener, 2000).
Diener (1994), yüksek öznel iyi oluşa sahip bireylerin yaşadıkları hayat
şartlarını ve deneyimledikleri olayları olumlu olarak değerlendirdiklerini,
mutsuz bireylerin yaşadıkları olayların çoğunluğunu zararlı olarak
gördüklerini söylemektedir (Gündoğdu ve Yavuzer, 2012).
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3.2. Öznel İyi Oluş Kuramları
3.2.1. Aşağıdan Yukarıya ve Yukarıdan Aşağıya Nedensellik
Yaklaşımı
İyilik halinin nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğuyla ilgili halen
daha pek çok araştırma yapılmaktadır. Diener (1984), öznel iyi oluşun
nedenlerini anlamak için iki tane yaklaşım olduğundan bahsetmiştir. Bu
yaklaşımlar, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya nedensellik
yaklaşımlarıdır. Aşağıdan yukarıya nedensellik yaklaşımı, yaş, cinsiyet,
etnik köken, kişilik, genetik gibi bir takım değişkenlerin öznel iyi oluşa
etkisini bulmaya çalışmaktadır. Yukarıdan aşağıya nedensellik yaklaşımı
ise, öznel iyi oluş kavramının belli başlı sonuçlar üretmesi ile ilgili
çalışmalar yapmaktadır (Hefferon ve Boniwell, 2018).
3.2.2. Dinamik Denge Kuramı
Genetiğin, iyilik hali üzerinde etkisi kuvvetlidir. İnsanların kişilik
özelliklerine göre yaşam doyumunun değişiklik gösterdiği araştırmacılar
tarafından ortaya konmuştur (Magnus et al., 1993). Dinamik denge
kuramı, kişiliğin duygusal tepkilerin yapı taşlarını belirlediğini
söylemektedir. Yaşanılan olaylar kişileri kısa bir süreliğine etkilemekte
zaman geçtikçe genetik denge noktasına geri dönülmektedir. Evleri içinde
mutlu olan insanlar işlerinde de mutlu olma eğilimi göstermektedir. Bu da
durumlar arasındaki tutarlılığı ortaya koymaktadır (Hefferon ve Boniwell,
2018).
3.2.3. Adaptasyon Kuramı
İnsanların yeni durumlarla karşılaştıklarında sert tepki vermeye yönelik
doğuştan gelen bir yatkınlıkları vardır. Ancak bu tepki ortalama 3 ay
içerisinde azalmaktadır. Araştırmacılar, insanların yaşadıkları iyi ya da
kötü yaşadıkları olaylar veya aldıkları haberler sonrasında belli bir
mutluluk noktasına yaklaşık olarak 3 ay sonra geri dönmeye başladıklarını
ortaya koymuştur. Kişilerin bu adapte olma sürecine hedonik adaptasyon
kuramı denilmektedir. Bu kuram, kişinin hayatındaki mutlu dönemlerin
sürekli olarak mutsuz dönemlerin peşinden geldiği ve en sonunda ise
birbirini sıfırlayarak mutluluğu artırmak için gösterilen tüm çabaların
başarısız olacağı görüşünü savunan ‘sıfır sonuç kuramı’ ile ilişkili bir
kuramdır (Hefferon ve Boniwell, 2018). Bu adaptasyon mekanizmasının
etkisini ortadan kaldırmak için sürekli olarak mutluluk stratejileri ve bakış
açılarının değiştirilmesi gerekmektedir (Tkach ve Lyubomirsky, 2006 ).
Hedonik adaptasyondan korunmak için geliştirilen modele göre, kişinin
yaşadığı olumlu olayların sayısı olumlu duygularının sayısını etkilemekte
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ve çeşitlilik, şaşırma, değişim isteği ile birlikte iyilik halinin devam
etmesine katkı sağlamaktadır (Hefferon ve Boniwell, 2018).
3.2.4. Çelişki Kuramları
İnsanlar diğer bireylerle etkileşim kurduklarında kendilerini onlarla
karşılaştırmaktadırlar. Kişiler sosyal açıdan, maddi olarak sahip oldukları,
dış görünüşleri, durumları başkalarıyla yukarıdan aşağıya veya aşağıdan
yukarıya doğru karşılaştırma eğilimi göstermektedirler. Her zaman,
kendilerini kötü hissettiren insanlarla birlikte olmaktan ziyade kendilerini
iyi hissedecekleri kişileri bulup onlarla etkileşim halinde olmaktadırlar.
Kişilik, karşılaştırmayı yukarıya doğru veya aşağıya doğru yapılması
konusunda etkilemektedir. Sosyal karşılaştırma, kişilerin kendilerini
diğerleriyle kıyaslarken olumsuz değerlendirmede bulunduğunda zararlı
olmaktadır (Hefferon ve Boniwell, 2018).
Diener ve Oishi (2000)’ ye göre, aşka önem göstermek yaşam doyumu
ile olumlu ilişkide olurken paraya çok önem vermek yaşam doyumu ile ters
ilişki içindedir. Hatta bazı araştırmacılara göre, maddiyata verilen önemin
değersizlik, doyumsuzluk ve aşırı zengin olmaktan doğan psikolojik
problemlere eşit olduğunu savunmaktadır (Hefferon ve Boniwell, 2018).
3.2.5. Amaç Kuramları
Tüm insanlar yaşamları boyunca bir amaca ihtiyaç duymaktadırlar.
Bireylerin uygun olan hedeflere ulaşmasının sonucu olan mutluluk
kıymetli bir kavramdır. Kişilerin ulaşmak için seçmiş oldukları hedeflerin
kaliteli olması iyi oluşunu etkilemektedir. Ulaşılmak istenen hedefler
doğrultusunda çabalandığında ve varılmak istenen sonuca ulaşıldığında
olumlu geri dönüş alındığı sürece mutlu olunmaktadır (Hefferon ve
Boniwell, 2018).
İnsanlar arzuladıkları yaşam amacına ulaşmayı ne kadar çok isterse o
amacı için daha fazla emek verecek ve iyi oluşu gerçekleşmediğinde
olumsuz olarak, gerçekleştiğinde ise olumlu olarak etkilenecektir.
Amaç kuramına göre öznel iyi oluş durumunu etkileyen bazı etmenler
vardır. Bu etmenlerden ilki, kişiler kendileri için kısa süreli mutluluklar
isteyebilmektedirler. İkincisi, kişiler kendilerine gerçekleştiremeyecekleri
amaçları hedef olarak belirlemiş olabilirler, bunları gerçekleştirmek ve
sonucunda doyum sağlamak mümkün olamamaktadır. Üçüncü etmen ise,
bireyler kendilerine bir amaç edinmeyerek mutlu olmayı tadamayabilirler
veya amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli koşullara sahip değildirler bu
sebeple amaçlarına ulaşamayabilirler (Hamurcu, 2011).
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3.3. Psikolojik İyi Oluş
Psikolojik iyi oluş kavramı ilk ortaya çıktığı zamanlarda ruhsal
problemler, sahip olamama, kaygı gibi olumsuz durumlarla açıklanırken,
1960 yılından itibaren psikolojik olarak gelişme ve sağlıklı olmayla
ilgilenmeye başlamıştır (Karahan, 2016:64).
Psikolojik iyi oluş kavramı, Ryff (2014) tarafından ortaya çıkarılmıştır.
Psikolojik iyi oluş farklı birçok kuramın birleşim ve fikirlerine ayrıca iyilik
hali ve mutluluğun kavramsal yapısına oturtulmuştur (Park ve Jeong,
2015). Psikolojik iyi oluş, iyi olma, özgüven, anksiyete gibi birçok ruh
sağlığı kavramıyla bağlantılıdır. Psikolojik işlevselliğin en önemli yapı
taşlarından olan bu kavram, en genel anlamıyla “yaşam doyumu, mutluluk
ve öz gelişim” olarak tanımlanmaktadır (Onraet ve ark, 2013). Mutluluk
kavramıyla tanımlanması hiç mutsuz olunmaması anlamını
taşımamaktadır. Psikolojik olarak büyümek ve iyi olmanın yanında
psikolojik bir takım problemler de yaşanabilir, bunlar birbirleriyle aynı
anlama gelmemektedir (Vallerand, 2012).
Psikolojik iyi oluş kişinin kendisini, yaşam kalitesini öznel olarak
duygusal ve bilişsel alanlarda değerlendirmesini içerir (Lubin ve Whitlock,
2004). Duygusal alanda kişi; mutluluk, sevinç gibi olumlu duyguları ve
stres, depresyon gibi olumsuz duyguları değerlendirmektedir. Bilişsel
olarak değerlendirmesini ise; kişinin yaşam doyumu ve ruh sağlığıyla ilgili
görüşleri içermektedir (Yılmaz, 2013).
Psikolojik iyi oluş, iyi olma, kendini iyi hissetme, mutlu olmanın da
ötesinde kendini gerçekleştirmek için planlama yapmayı da içeren bir
kavramdır (Topuz, 2013). Bu nedenle sürekliliği olan ve iyi hissetmek için
hedefler doğrultusunda hareket etmeyi gerektiren bir durumdur. İyi oluşun
devamlılığı, her zaman iyi hissetme anlamına gelmemektedir. Başarısızlık,
hayal kırıklıkları, acı hissetme gibi duygular yaşamak da yaşamın içinde
var olan durumlardır. Uzun süreli iyi oluş için bu gibi olumsuz durumlarla
başa çıkabilmek önemlidir (Schmitt et al., 2014). Kişi çok uzun süreli ve
yoğun olumsuz duygular yaşadığı, işlevselliği olumsuz yönde etkilendiği
ve bu olumsuz duygularla başa çıkamadığı takdirde psikolojik iyi oluşu da
büyük ölçüde olumsuz olarak etkilenmektedir (Huppert, 2009).
3.4. Psikolojik İyi Oluş ile İlişkili Kuram ve Yaklaşımlar
Psikolojik iyi oluş kavramı farklı yapıların ve kuramların bir araya
gelmesiyle daha iyi anlaşılmaktadır. Pozitif psikolojinin bir konusu olan
psikolojik iyi oluş kavramı yine pozitif psikolojinin ilgilendiği mutluluk
kavramını da içermektedir.
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3.4.1. Otantik Mutluluk
Mutluluk kelimesi yunanca “Eudaimonia” kelimesinden gelmekte,
bireyin yaşamından doyum alması, her şeyin düzgün ve yolunda gitmesi
anlamında kullanılmaktadır (Kuru, 2017).
Bireyin günlük yaşamında hissettiği mutluluk onun yaşam doyumunu
etkileyen bir ögedir. Antik çağlardan bu güne, insanı nelerin gerçek
anlamda mutlu hissettirdiği gibi sorgulamalar devam etmektedir. Psikoloji
biliminin gelişimiyle birlikte mutlulukla ilgili araştırmalar hız kazanmıştır.
Kişileri mutlu eden en önemli unsurlardan biri, bireyin bir amaç belirleyip
bu amaç doğrultusunda çabalaması önemli bir kavram haline gelmiştir
(Kuru, 2017).
Seligman (2002), mutluluk kavramının 3 bileşeni olduğunu
söylemektedir. Bunlardan ilki, en üst düzeyde doyumu ve olumlu duygular
hissetmeyi içeren bir yaşam sürme, ikincisi sürekli olarak özümleyerek,
katılım ve akışa sahip iyi bir yaşam ve üçüncüsü kişinin güçlü yönlerini
kendisinden daha güçlü bir şeye hizmet etmek için kullandığı bir yaşam.
İkinci ve üçüncü boyutlar psikolojik iyi oluş şemsiyesi altında yer
almaktadır. Yapılan araştırmalar psikolojik iyi oluş boyutunda aktivitede
bulunulması kişinin yaşamına uzun süreli olarak anlam katmakta ve
yaşamını değerli kılmaktadır (Hefferon ve Boniwell, 2011).
3.4.2. Akış Kuramı
Psikolojik iyi oluş kavramıyla ilişkili olan bir kavram da akış
kavramıdır. Akış, “kişinin bilişsel veya fiziksel bir etkinlikte bulunurken
an be an yoğun bir biçimde yer alması” olarak tanımlanmaktadır. Kişinin
tüm dikkatini tamamen yaptığı işe vererek var olan tüm kapasitesini
kullanmasıdır (Csikszentmihalyi, 2009). Akış Kuramı, 1960 yılında
Csikszentmihalyi tarafından ortaya çıkmıştır. Csikszentmihalyi’ nin, ünlü
sanatçılardan etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bu kuramda, örneğin bir
ressam resmini ortaya koymasındaki ödülün kaynağı sadece o resmi
yapmak olan bir içsel motivasyona sahiptir. Bu içsel motivasyonun bir
davranışı nasıl ortaya çıkardığından da öteye giderek Csikszentmihalyi,
öznel deneyimleri araştırmaya başladı. Araştırmalarının en önemli noktası;
insanların performanslarını en iyi şekilde nasıl ortaya koydukları ve her
şey yolunda gittiği zamanlarda yaşadıkları deneyimlerin ne olduğunu
anlamaya çalışmaktı. Dansçı, oyuncu, dağcı gibi farklı alanlarla ilgilenen
kişilerle yaptığı araştırmalar sonucunda; insanların günlük hayatlarındaki
etkinliklerden farklı ve akış yaşantısına sebebiyet veren tepkilerin
karakteristik özelliklerle ilgili olduğunu ortaya koydu (Hefferon ve
Boniwell, 2011).
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Akışı kolay bir şekilde deneyimlemek için, bazı koşulların bir arada
olması gerekmektedir. Bunlar;
 Amacı açık olan ve anında geribildirim veren aktiviteler: Yapılan
aktivitenin kuralları olması açık bir şekilde çerçevelendirilmesi
gerekmektedir. Bir aktiviteye devam edilebilmesi için ondan geri bildirim
alınmalı, belli bir amaç için gerçekleştirildiği hissedilmelidir. Aksi
takdirde kişi bilinçli olmaya çalışırken karmaşa yaşamaktadır.
 Yapılan aktivitenin zorluk derecesi ile kişinin becerisi arasındaki
denge: Yapılan aktivitenin zorluk derecesi kişinin becerisinden fazlaysa
kaygı ortaya çıkmaktadır. Tam tersi durum söz konusu olduğunda yani
beceri düzeyi zorluk derecesinden fazla ise de kişi sıkılacaktır.
 Tam konsantrasyonun varlığı: Kişinin tüm dikkatini yaptığı
aktiviteye vermesi gerekmektedir. Farklı eylemlere bilinçli olarak
yaklaşmamaktadır.
 Kontrol hissi: Kişinin yaptığı aktivite için yeteneği olması
durumunda aktiviteyi gerçekleştirirken kendisini kaybetmesidir. Kişi
zaman içinde o aktivite için kontrol duygusu kazanmaktadır.
 Zaman dönüşümü: Kişinin aktiviteyi yaparken zamanın nasıl
geçtiğinin farkına varmaması, saatlerini geçirmesine rağmen sanki
dakikalar geçmiş gibi hissetmesidir.
 Aktiviteyi sadece kendisi istediği için yapmak ve tekrar yapmayı
istemek: Dışsal bir etkeni, baskı ve ödül olmaksızın kişinin yeteneği olduğu
aktiviteyi yapmaktan hoşnut olması ve tekrarlamak istemesidir.
 Kişilik: Akış deneyimini kolaylaştıran bir diğer öğe de bireyin
kişiliğidir. Hayatı yaşamayı seven, günlük rutinlerini yapma konusunda
içsel bir motivasyona sahip kişiler doğuştan bir merak ve şükran
duygusuna sahiptirler. Bu kişiler doğduğu andan itibaren aktiviteye
eğilimli kişiler olduklarından dolayı akış deneyimi yaşamaları daha
fazladır (Hefferon ve Boniwell, 2011).
3.4.3. Öz- Belirleyicilik Kuramı (ÖBK)
Öz- Belirleyicilik Kuramı’ na göre, Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisine
benzer olarak, hayata uyum sağlamak için gerekli olan üç ihtiyaç
bulunmaktadır. Bunlar; özerklik, yetkinlik ve ait olma ihtiyaçlarıdır.
Özerklik; kişinin dışsal bir kontrol olmaksızın kendi seçimlerini
yapabilmesi, yaşama ayak uydurmaya çalışmak için kendi davranışlarını
düzenleyebilmesi anlamına gelmektedir. Yetkinlik; kişinin öğrenmek ve
kendini geliştirmek için yeni deneyimlere açık olması ve bundan haz
duymaya eğilimli olması anlamına gelmektedir. Ait olma ihtiyacı; kişinin
dahil olduğu grup içerisinde diğer kişilere özen gösterme, koruma ve
bağlantıda bulunma duygusunu taşımak demektir. Bowlby’ ın bağlanma
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ihtiyacı ve Baumeister ve Leary’ nin ait olma ihtiyacına benzemektedir
(Hefferon ve Boniwell, 2011).
3.4.4. Varoluşsal Psikoloji
Varoluşsal psikoloji, bireyin mutluluğu ve hayatını sürdürmesi için
gerekli olan etkenler üzerinde odaklanmaktadır. Örnek verilecek olursa;
daha çok, kişinin acı veren durumları kabullenmesiyle mutluluğun
gerçekleşmesi gibi konulara odaklanmaktadır. Pozitif psikoloji ve
Varoluşsal psikoloji “iyi yaşam nedir?” “insanları yaşamaya motive eden
şeyler nelerdir?” gibi belli başlı sorulara odaklanmışlardır.
Varoluşsal psikoloji 3 çeşit mutluluk olduğunu benimser: Otantik
mutluluk; insanların otantik oluşlarından kaynaklanır, Psikolojik iyi oluş;
erdemli davranışlarda bulunmaktan kaynaklanır, Kronik mutluluk;
mutluluğu manevi bir armağan olarak görmeye ve kişinin kendi
kabiliyetlerine ve acı hissettiren durumlardaki reaksiyonlarına bağlıdır.
Varoluşçu psikologlara göre; mutluluğun peşinden koşmak yaşamdaki
amaçlardan biri olmayabilir. Otantikliğin ve yaşamın anlamının peşinden
giderek kişilerin mutluluğa varacaklarını düşünmektedirler (Hefferon ve
Boniwell, 2011).
4. Psikolojik İyi Oluş Boyutları
Pozitif psikoloji kuramcılarından olan Ryff ve Keyes (1995), psikolojik
iyi oluşun çok yönlü ve birbiriyle bağlantılı 6 boyutunu tanımlamışlardır.
Kişiler bu boyutları yaşadığında psikolojik iyi oluş duygusunu
deneyimlemiş olurlar (Karahan, 2016:65).
4.1. Kendini Kabul
Bireyin kendisine karşı pozitif bir tutum içinde olması, iyi ve kötü
yönleriyle birlikte kendini olduğu gibi kabul edebilmesi ve yaşamını
olumlu olarak algılamasıdır. Psikolojik iyi oluşun temel alt boyutlarından
olan kendini kabul, ruhsal anlamda sağlıklı bir işlevsellik için gerekli olan
bir kavramdır. Erikson kendini kabulün, bireyin geçmişte yaşadıklarının
olumlu ve olumsuz yönleriyle kabulüne vurgu yapmaktadır. Maslow ise
hem kendini hem diğer bireyleri hem de doğayı severek olduğu gibi kabul
etmek olarak tanımlamaktadır (Çelebi, 2016:20). Bireyin yüksek
psikolojik iyi oluşa sahip olmasında rol oynayan önemli bir kavram olan
kendini kabulün, geçmiş yaşamıyla ilgili olumlu düşüncelere sahip
kişilerde daha yüksek seviyede olduğu belirtilmektedir (Ryff et al., 1999).
4.2. Diğerleri ile Olumlu İlişkiler
“Çok Yönlü Psikolojik İyi Oluş” modelinin önemli boyutlarından biri
de, diğerleriyle olumlu ilişkiler alt boyutudur. Bireyin sosyal çevresindeki
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kişilerle samimi ve sevgi dolu bir ilişki kurabilmenin yanında, empatik ve
güvene dayalı ilişkiler geliştirebilmesidir. Kendi benliğini çözen, kendini
gerçekleştirmiş kişilerin, diğer bireylere karşı empatik bir yaklaşım
içerisinde olma becerileri daha fazla gelişmiştir. Çevresiyle olumlu ilişkiler
kurabilen bireyler aynı zamanda olgunlaşmış kişilerdir (Ryff ve Singer,
1996). Maslow kendini gerçekleştirmiş olan bireylerin başkalarıyla olumlu
ilişkiler geliştirebildiğini söylemektedir. Allport ise, samimiyete dayanan
ilişkiler kurmada olgunluk kavramına vurgu yapmaktadır. Erikson
başkalarıyla olumlu ilişkilerin, yetişkinlikte yaşanan çatışmaların
olgunlukla
karşılanabilmesi
halinde
kurulabileceği
şeklinde
değerlendirmektedir (Ryff, 1999).
4.3. Özerklik (Otonomi)
Özerklik kavramı, bireyin davranışlarının kendi içerisindeki
özgürlüğünü, düzenini, özgür iradeye sahip olmasını ifade etmektedir
(Ryff, 1989). Bireyin dış çevreden bağımsız olarak kendi davranışlarını
kişisel standartlarına göre tutarlı bir şekilde düzenleme yeteneğidir. Aynı
zamanda kişinin, toplumsal inançlarına göre davranışlarını
şekillendirmeden, sosyal baskılara direnme kapasitesini de temsil
etmektedir (Akın ve ark., 2016). Maslow’ a göre otonomi; kişinin
toplumsal aktarımların etkisinden sıyrılarak özgür iradesi ile benliğini
oluşturmasıdır. Rogers’ ın değerlendirmesine göre ise; bireylerin,
diğerlerinin düşünce ve davranışlarını onaylamasına ihtiyaç duymadan
kendi ölçülerini oluşturmasıdır (Yiğit, 2018).
4.4. Yaşam Amacı
Bireyin yaşamının bir anlamı ve amacının var olmasıyla ilgili
düşüncelerini temsil etmektedir. Birey ileriki yaşamıyla ilgili belirlediği
hedefler doğrultusunda mantıklı planlar yaparak onları gerçekleştirmek ve
yaşamını anlamlı kılmaktadır. Bireyin gelişiminin yaşam boyu devam
etmesi sebebiyle yaşamdaki hedefleri farklı gelişim dönemlerine göre
değişebilmektedir (Ryff, 1989).
4.5. Çevresel Hakimiyet
Bireyin kendi hayatını yönetebildiği gibi çevresini de yönetebilme
yeterliliği anlamına gelmektedir. Kişinin kendi ruhsal durumuna uygun bir
çevre seçerek veya yaratarak burada aktif olarak rol alması, etkinliklere
katılma konusunda istekli olmasıdır. Ayrıca gerekli durumlarda bu çevreyi
değiştirebilme veya kendi ihtiyaçlarına uygun yeni bir çevre oluşturma
yeteneğini temsil etmektedir. Bireyin çevresini kendi ihtiyaçlarına göre
oluşturması ve kontrolü sağlayabilmesi ruh sağlığını ve iyi oluşunu önemli
ölçüde etkilemektedir (Ryff, 1999).
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4.6. Kişisel Büyüme
Bireyin kendinde var olan potansiyelinin farkında olması, sürekli bir
gelişim ve kişisel büyüme hissi duyarak, yeni tecrübeler deneyimlemesi ve
kendini geliştirmesini temsil etmektedir (Karahan, 2016). Yaşam boyu
gelişim kuramcıları da farklı gelişim dönemlerine uyum sağlama, kişisel
büyüme, kendini tanıma kavramlarıyla ilgilenmişlerdir. Ayrıca Maslow’
un kendini gerçekleştirme kavramı, bireysel gelişimin en büyük
amaçlarındandır.
5. Sonuç
Psikolojik iyi oluş birçok biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörle
yordanmaktadır. Erken dönem mutluluk anılarının psikolojik iyi oluş
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENEL AİDİYET
DUYGULARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE
ARAŞTIRILMASI
Gamze Hasanoğlu & Anıl Görkem

1. Giriş
Birey, doğası gereği toplumsal bir varlık olduğundan kişinin sosyal
gereksinimleri arasında bulunan aidiyet kavramının önemi büyüktür.
Birey, kendisini bir sosyal ortam, toplum veya grup içerisinde değerli, tek
ve biricik olduğu hissini duyumsamak ister (Pamukçu, 2015). Grup veya
toplum içerisinde birey belirli bir yerinin olduğunu ve içerisinde
bulunduğu o grup veya toplum aracılığıyla tasdik edildiğini
duyumsayarak, kendisini kıymetli ve değerli olduğunu düşünmesine
aidiyet denir (Dere ve Kılıç, 2016). Diğer bir açıdan aidiyet duygusu,
kişinin içerisinde var olduğu sosyal ortam bakımından onaylanmasıdır
(Alaca, 2011). Aidiyet duygusunun gelişimi bireyde doğumla birlikte yer
edindiği toplumsal konumu içsel olarak bir aidiyetlik duygusu
oluştururken, bireyin bir grup veya toplum içerisinde isteyerek ve bilerek
yaptığı seçimler sonucu ortaya çıkar. Bir yere tutku derecesinde
bağlanma, o yerin özelliklerini kabul etme, orayı özümseme, orada
kendisinin var olduğunu hissedebilme ve aynı hisler çerçevesinde birlik
olabilme aidiyet için vazgeçilmez unsurlardandır (Pamukçu, 2015).
Aidiyet kavramı bireyin kendisinin ait olduğunu hissettiği, düşündüğü
yer ve bireydeki aidiyet duygusunun şekillendiği toplumsal alandır.
Aidiyet; Maslow’a (1987) göre ise, bireyin başkaları tarafından
onaylanma, başka bireylerin varlığını kabul etmektir.
Maslow’un (1987) ihtiyaçlar hiyerarşisine bakıldığında en önemli beş
temel gereksinimden ait olma ve sevgi kategorisinde bireyin diğer
insanlar ilişki kurması, kabul edilmesi ve bir yere ait olmak
gereksiniminin varlığı görülür. Maslow’un (1987) ihtiyaçlar hiyerarşisine
bakıldığında en önemli beş temel gereksinimden ait olma ve sevgi
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kategorisinde bireyin diğer insanlar ilişki kurması, kabul edilmesi ve bir
yere ait olmak gereksiniminin varlığı görülür (Çalık, 2015).
Maslow’a (1962) göre birey ait olma ve sevgi ihtiyacını
karşılayamazsa; öğrenmede gerçekliğe ulaşamaz ve birey kendisini
gerçekleştiremez. Mc Millan’a (1996) göre, bireyin hayatını devam
ettirebilmesinde zorunlu bir gereksinim; bireyin grup içerisinde var
olması, kendisini o gruba ait hissetmesi ve grupta bireyin başkalarınca
onaylanıp kabul görmesidir (Çalık, 2015).
Aidiyetin temelinde birey ile hayatı boyunca beraber olma ve onun bir
parçası haline gelme durumu yatmaktadır. Yapılmış olan bilimsel
incelemeler göstermiştir ki aidiyet duygusu, bireyin eğitim hayatında
bireyde güdülenme bakımından yadsınamaz önemli bir faktördür ve
aidiyet duygusunun yükseköğrenimde eğitim gören bireyleri zihinsel
olarak hazırlayan, bireyin uyumunu sağlayan önemli etkenlerden bir
tanesidir. Bireyde oluşan aidiyet duygusunun temeli ailede atılır ve
zamanla bireyi sosyalleştirir. Aidiyet duygusu; bireyin başkalarına karşı
hissettiği alaka ve ilgi, eğitim-öğretim kurumundaki var olan gruplar,
onaylanma veya reddedilmeme gibi farklı kaynaklarca açıklanmış temel
olgudur (Kılıçoğlu, Acat ve Karadağ, 2015; Duru ve Belkıs, 2015).) .
Hayatımızda aidiyetin bu kadar önemi büyük olduğu bilinci önemli bir
dönem olan üniversite öğreniminde de aidiyet duygusunun araştırılması
önem arz etmektedir. Öğrenciler, vakitlerinin büyük bir kısmını
üniversitede geçirmektedir. Bu bakımdan üniversiteler, öğrencilere
huzurlu, güvenli ve rahat hissettikleri bir eğitim ortamını sunmalıdır.
Ancak böyle bir güven ortamında öğrenciler okula karşı bağlılıklarını
arttırabilirler. Üniversiteye aidiyet duygusu yüksek olarak bağlanmak
birey açısından son derece önemlidir. Üniversitede aidiyet duygusu;
üniversiteye bağlanma, öğretmen ve öğrenci ilişkisi ile ilgili olumlu bir
algı ve okul yaşamına dâhil olabilme fırsatlarını içerir. Öğrencilerin okula
aidiyet duygusu geliştirmelerinin önemi, literatürde oldukça yer
almaktadır. Literatürde yer alan çalışmaların çoğunluğu öğrencilerin
aidiyet duygusunun öğrencinin akademik başarısı üzerine etkisine
odaklanmaktadır (Sarı, 2013). Yurtiçinde gerçekleştirilmiş çalışmaların
ise genellikle ilköğretim veya ortaöğretim kurumundaki öğrencilerle
gerçekleştirildiği görülmektedir (Bellici, 2015).
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Eğitim sistemi olarak üniversiteler en üst sırada yeri olan kuruluşlar
olarak yerini almaktadır. Bu yüzden üniversitelerin toplumsal ve sosyal
yapıda önemi oldukça büyüktür. Üniversiteli öğrencilerin kişisel
gelişimleri açısından aidiyet duygusu önemli bir yere sahiptir. Buna
yönelik araştırmada, üniversite öğrencilerinin yaşamını etkileyen aidiyet
duygusu bazı demografik özelliklere göre belirlenmeye çalışılacaktır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma, üniversitede eğitim gören öğrencilerin aidiyet duygusu
düzeyleri ile doğum yeri, genel not ortalaması, anne-babanın eğitim
durumu, en fazla zaman geçirdiği ortam değişkenleri arasındaki ilişkiyi
belirlemeyi amaçlanmaktadır.
1.2. Araştırmanın Önemi
Öğrencinin üniversiteye karşı hissettiği aidiyet duygusu, üniversite
yaşamında bireyin hayatında var olan insanlar tarafından ne derece tasdik
edildiğine, ne kadar saygı duyulduğuna ve desteklendiğine, sosyal ortama
ne derece dâhil edildiğine yönelik bireyin hissettiği duygu durumudur
(Yokuş, Yelken ve Ayçiçek 2017). Bireyin üniversiteye karşı aidiyet
duygusu okulda olmaktan zevk alma ve bireyin eğitime neşeli bir katılımı
ile birlikte başlayan, içten içe hissettiği bir bağlılık ile biten ve bu
vaziyetin sonucunda kişilerin okuldan hoşlanmaması ve sevmemesinin
önlendiği ve bu aidiyet olarak hissedilen duygunun kişinin okul başarısını
yükseltmede bir araç niteliği taşıyabileceğinin unutmaması önemlidir
(Kılıçoğlu, 2014). Öğrencilerin üniversite yaşamına hem akademik hem
de psikolojik olarak uyum göstermesinde aidiyet duygusu son derece
önemlidir. Aidiyet duygusu yüksek olan öğrenciler okuldan daha fazla
doyum aldığı görülmüştür.
Öğrencilerin okul ortamında başkalarınca saygı duydukları, kabul
gördükleri, dâhil oldukları ölçüde okula karşı yüksek aidiyet duyguları
olmaktadır. Okula aidiyet duygusu düşük olan öğrencilerde sıradan
yaşam ve okul aktivitelerine karşı olan ilgi ve katılım da azdır (Yokuş,
Ayçiçek ve Yelken, 2017). Öğrencilerin okula aidiyet duygusunun düşük
olması demek, kendilerini değerli hissetmedikleri ortamlarda akademik
katılımı ve bağlılığı sürdürmekte zorluk çekmesi demektir. Bundan dolayı
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başta öğrenciler olmak üzere tüm bireylerin aidiyet duygularının
geliştirilmesi önemlidir (Kılıçoğlu, 2014).
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada betimleyici (Descriptive) bir model kullanılmıştır.
Herhangi bir olay, problem ve durumu ayrıntılı bir şekilde tarif etmek, ele
almak ve değerlendirmek amacıyla betimsel araştırma yöntemi kullanılır.
İrdelenen değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı ve derecesi betimsel
araştırma yönteminde ölçütler belirlenerek araştırılır (Aydoğdu,
Karamustafaoğlu ve Bülbül, 2017). İçerdiği süre açısından araştırma,
kesitsel araştırma, yöntem açısından ise Nicel bir araştırma yöntemidir.
Tümdengelim kuramsal yaklaşımı kabul eden, kesinlik ifade eden,
genellenebilen, araştırmalar nicel yönelimli araştırmalardır. Nicel
araştırma yöntemleri açısından ise Tarama türünde bir araştırmadır.
Tarama türü betimsel bir yöntemdir ve örneklemden yola çıkarak evren
konusunda test veya anketler ile tahminde bulunmaya yardımcı olur
(Çepni, 2010).
2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmada çalışma evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerde
eğitim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemini ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde KKTC’de bulunan bir devlet üniversitesine bağlı fen-edebiyat
fakültesi, hukuk fakültesi, eğitim fakültesinde okuyan 3. ve 4. sınıfta
eğitim gören 324 ü kadın (57,3), 241 erkek (42,7) toplam 560 üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise rastgele örnekleme
yöntemi ile seçilecek 3. ve 4. sınıf öğrencilerine sahip fakülteler
belirlenip araştırma uygulandı. Araştırmacının belirlenen örneklemin
büyüklüğüne göre evrenin bir bölümünü herhangi bir biçimde seçmesine
rastgele örnekleme denir. Rastgele örneklemede örnekleme seçilecek
kişilere çalışmacı karar vermez. Örnekleme seçilen kişilerin veya
birimlerin örnekleme seçilme olasılıkları zaten bellidir. Bu biçimde seçim
ile seçime bağlı taraflılık olasılığı en aza indirgemek amaçlanır (Pagano,
1993). Belirlenen üniversiteden ilgili yerlerden yazılı olarak izinler
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alındıktan sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan kız ve erkek
öğrencilere uygulandı.
Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Üniversite Öğrencilerinin SosyoDemografik Özellikleri
Bağımsız
Yüzdelik(%)
Değişkenler
Doğum Yeri

Demografik
Bilgiler
İl

Sayı (N)

277

49.0

İlçe

231

40.9

Köy/Kasaba

57

10.1

Diğer

20

3.5

Annenin Eğitim

Okur-Yazar Değil

83

14.7

Durumu

Okur-Yazar

58

10.3

İlkokul Mezunu

163

28.8

Ortaokul Mezunu

88

15.6

Lise Mezunu

105

18.6

Üniversite Mezunu

65

11.5

Yüksek Lisans/

3

5

Doktora mezunu
Babanın Eğitim

Okur-Yazar Değil

24

4.2

Durumu

Okur-Yazar

37

6.5

İlkokul Mezunu

147

26.0

Ortaokul Mezunu

96

17.0

285

Lise Mezunu

130

23.0

Üniversite Mezunu

122

21.6

Yüksek Lisans/

9

1.6

Doktora Mezunu
En fazla zaman

Ailem

101

17.9

Geçirilen ortam

Arkadaşlarım

322

57.0

Televizyon

6

1.1

İnternet

97

17.2

Diğer

39

6.9

Tablo 1’de örneklemi oluşturan üniversite öğrencilerinin doğum yeri,
anne-babanın eğitim durumu, en fazla zaman geçirdiği ortam
verilmektedir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin%10.1’i
köy/kasabada, 40.9’u ilçede, %49.0 ise ilde yaşadığı belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan ailedeki annenin eğitim düzeyi incelendiğinde;
%14.7’sinin okur-yazar değil, %10.3’ünün okur-yazar, %28.8’inin
ilkokul mezunu, %15.6’sının ortaokul mezunu, %18.6’sının lise mezunu,
%11.5’inin üniversite mezunu, %0.5’inin yüksek lisans/doktora mezunu
olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan ailedeki babanın eğitim düzeyi
incelendiğinde ise; %4.2’sinin okur-yazar değil, %6.5’inin okur-yazar,
26.0’ının ilkokul mezunu, 17.0’ının ortaokul mezunu, 23.0’ının lise
mezunu, %21.6’sının üniversite mezunu, %1.6’sının ise yüksek
lisans/doktora mezunu olduğu tespit edilmiştir. En fazla zaman
geçirdiğiniz ortam sorusuna öğrencilerin %17.9 aile, %57.0’ının
arkadaşlar, %1.1’i televizyon, %17.2’sinin internet, %6.9’unun ise diğer
cevabını verdiği belirlenmiştir.
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2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Araştırmada kullanılan kişisel bilgi formu, benzer araştırmalar
araştırılıp incelenerek ve öğretim üyelerinin onayından geçerek
düzenlenmiştir. Araştırmada yer alan kişisel bilgi soruları şu şekildedir:
“Doğum Yeri, Annenin Eğitim Durumu, Babanın Eğitim Durumu,
Genel Not Ortalaması En fazla zaman geçirdiğiniz ortam hangisidir?”.
2.3.2. Genel Aidiyet Ölçeği
Araştırmada kullanılan Genel Aidiyet Ölçeği (GAÖ), Malone, Osman
ve Pillow (2012) tarafından geliştirilmiştir. GAÖ’nün Türkçe geçerlik ve
güvenirlik çalışması Erdinç Duru (2015) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin iki faktörlü
yapısını desteklediği görülmektedir. Ölçek 7’li dereceleme türünde 12
maddeden oluşmaktadır. GAÖ’nün Reddedilme/Dışlanma ve Kabul
Edilme/İçerilme olmak üzere iki alt boyutu mevcuttur. Genel Aidiyet
Ölçeği Reddedilme/Dışlanma alt ölçeği puanları ters çevrildiği zaman
ölçek genel aidiyet duygusunu ölçmektedir. Alt ölçek puanları ters
çevirmeden de İçerilme ve Dışlanma alt boyutlarını da iayrı ayrı
ölçebilmektedir. Genel Aidiyet Ölçeği’nden yüksek puan alınması aidiyet
duygusunun tatmin edilmiş olduğunu göstermektedir.
Duru tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçeğin
iç tutarlılık katsayısı .92 olarak bulunurken, kabul edilme/içerilme alt
boyutu için iç tutarlılık .89, reddedilme/dışlanma alt boyutu için ise .91
olarak tespit edilmiştir. Genel Aidiyet Ölçeği’nin madde toplam
korelasyonlarının .48 ile .79 arasında arasında olduğu belirtilirken, test
tekrar test güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .84, kabul
edilme/içerilme alt boyutu için .70 ve reddedilme/dışlanma alt boyutu
için ise .75 olarak saptanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak, SPSS
Statistics 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin alt

287

boyut ve genel toplam puanlarına dair One Sample Kolmogrov-Smirnov
Analizi yapılmış ve puanların normal dağılım özelliği göstermediği
saptanmıştır (p <0.05). Normallik dağılım özelliği sağlanmadığı için
araştırmanın analiz sürecinde Nonparametric Testler kullanılmıştır.
Hipotez testlerinde ikili grup karşılaştırmasında Man Whitney U testi, iki
üzeri grup karşılaştırmalarında Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Ayrıca
çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki ise
Spearman korelasyon analizi ile test edilmiştir.
3. Bulgular
Tablo 2. Doğum yeri değişkeninin genel aidiyet duygusuna göre normal
dağılımı
Doğum
Yeri

N

Köy/Kasaba

160

.00

İlçe

149

.00

İl

125

.00

P

Tablo 2 ye bakıldığında doğum yeri değişkeni açısından genel aidiyet
duygusunun normal dağılım göstermediği görülmektedir, p<0.05. Normal
dağılım göstermediğinden dolayı Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır (Tablo
3.).
Doğum yeri değişkeninin genel aidiyet duygusuna göre Kruskal-Wallis
Testi sonuçları Tablo 3 de verilmiştir.
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Tablo 3. Doğum yeri değişkeninin genel aidiyet duygusuna göre
Kruskal-Wallis Testi sonuçları
Doğum
Yeri

N

Sıra
Ortalaması

Köy/Kasaba

57

230.33

İlçe

231

297.22

İl

277

281.98

X²

sd

P

7.709

2

.021

Tablo 3 e bakıldığında öğrencilerin doğum yeri ile genel aidiyet
duygusu arasında ilçede yaşayan öğrencilerin lehine anlamlı fark
görülmektedir, X² =.7.709, p=.021.
Genel not ortalaması değişkeni ile genel aidiyet duygusu ile arasındaki
ilişki Tablo 4 de verilmiştir.
Tablo 4. Genel not ortalaması değişkeni ile genel aidiyet duygusu ile
arasındaki ilişkinin Spearman Korelasyon Testi Sonucu
N

r

p

Genel Aidiyet Duygusu
565

.132

.00

Genel Not Ortalaması

Tablo 4 e bakıldığında öğrencilerin genel not ortalaması ile genel
aidiyet duygusu arasında pozitif yönde çok yüksek düzeyde bir ilişki
olduğu saptanmıştır. r=.132, p=.00.
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Tablo 5. Annenin eğitim durumu değişkeninin genel aidiyet duygusuna
göre normal dağılımı
Annenin Eğitim Durumuna

N

P

Okur-Yazar Değil

83

.00

Okur-Yazar

58

.00

İlkokul Mezunu

163

.00

Ortaokul Mezunu

88

.00

Lise Mezunu

105

.00

Üniversite Mezunu

65

.20

Yüksek Lisans/Doktora Mezunu

3

.00

Tablo 4.2.3.1. e bakıldığında annenin eğitim durumu değişkeni
açısından genel aidiyet duygusunun normal dağılım göstermediği
görülmektedir, p<0.05. Normal dağılım göstermediğinden dolayı
Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır (Tablo 6)
Annenin eğitim durumu değişkeninin genel aidiyet duygusuna göre
Kruskal-Wallis Testi sonuçları Tablo 6 da verilmiştir.
Tablo 6. Annenin eğitim durumu değişkeninin genel aidiyet duygusuna
göre Kruskal-Wallis Test sonuçları
N

Sıra
Ortalaması

X²

sd

P

83

250.72

14.141

6

.028

Okur-Yazar

58

291.15

İlkokul

163

288.95

Annenin
Eğitim
Durumu
Okur-Yazar
Değil

290

Mezunu
Ortaokul
Mezunu

88

Lise Mezunu

105

287.57

65

238.55

3

356.67

Üniversite
Mezunu
Yüksek
Lisans/Doktora
Mezunu

321.91

Tablo 6 ya bakıldığında öğrencilerin anne eğitim durumu ile genel
aidiyet duygusu arasında yüksek lisans/doktora mezunu anne lehine
anlamlı fark görülmektedir, X² =.14.141, p=.028.
Tablo 7. Babanın eğitim durumu değişkeninin genel aidiyet duygusuna
göre normal dağılımı
Babanın Eğitim Durumu

N

P

Okur-Yazar Değil

24

.20

Okur-Yazar

37

.00

İlkokul Mezunu

147

.00

Ortaokul Mezunu

96

.00

Lise Mezunu

130

.00

Üniversite Mezunu

122

.00

Yüksek Lisans/Doktora
Mezunu

9

.20
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Tablo 7 ye bakıldığında babanın eğitim durumu değişkeni açısından
genel aidiyet duygusunun normal dağılım göstermediği görülmektedir,
p<0.05. Normal dağılım göstermediğinden dolayı Kruskal-Wallis Testi
yapılmıştır (Tablo 8)
Babanın eğitim durumu değişkeninin genel aidiyet duygusuna göre
Kruskal-Wallis Testi sonuçları Tablo 8 de verilmiştir.
Tablo 8. Babanın eğitim durumu değişkeninin genel aidiyet duygusuna
göre Kruskal-Wallis Test sonuçları
Babanın
Eğitim
Durumu
Okur-Yazar
Değil

N

Sıra
Ortalaması

X²

sd

P

24

197.35

13.925

6

.030

Okur-Yazar

37

261.47

İlkokul
Mezunu

147

304.73

Ortaokul
Mezunu

Lise Mezunu
Üniversite
Mezunu
Yüksek
Lisans/Doktora
Mezunu

96

130

303.80

278.31

122

265.01

9

334.61

Tablo 8 e bakıldığında öğrencilerin baba eğitim durumu ile genel
aidiyet duygusu arasında yüksek lisans/doktora mezunu baba lehine
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anlamlı fark görülmektedir, X² =.6.971, p=.324. Özgök (2013)’te yaptığı
çalışmada okula aidyet duygusu ile anne eğitim düzeyi ile baba eğitim
düzeyi arasında anlamlı bir farkın olduğunu saptamıştır. İlgili çalışma ile
benzer sonuçlar göstermektedir.
Tablo 9. En fazla zaman geçirdiği ortam değişkeninin genel aidiyet
duygusuna göre normal dağılımı
En Fazla
Zaman
Geçirdiği
Ortam

N

P

Ailem

101

.00

Arkadaşlarım

322

.00

Televizyon

6

.20

İnternet

97

.00

Diğer
39
.14
Tablo 9 a bakıldığında en fazla zaman geçirdiği ortam değişkeni
açısından genel aidiyet duygusunun normal dağılım göstermediği
görülmektedir, p<0.05. Normal dağılım göstermediğinden dolayı için
Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır (Tablo 10)
En fazla zaman geçirdiği ortam değişkeninin genel aidiyet duygusuna
göre Kruskal-Wallis Testi sonuçları Tablo 10 da verilmiştir.
Tablo 10. En fazla zaman geçirdiği ortam değişkeninin genel aidiyet
duygusuna göre Kruskal-Wallis Testi sonuçları
En Fazla
Zaman
Geçirdiği
Ortam
Ailem

N

Sıra
Ortalaması

X²

sd

P

101

288.28

19.321

4

.00
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Arkadaşlarım

322

303.25

Televizyon

6

270.17

İnternet

97

223.92

Diğer

39

251.08

Tablo 10 a bakıldığında öğrencilerin genel aidiyet duygusu ile en fazla
zaman geçirdiği ortam arasında öğrencilerin arkadaşlarıyla zaman
geçirmelerinin lehine anlamlı fark görülmektedir, X² =.19.321, p=.00.
Tablo 11. Üniversitede eğitim gören öğrencilerin kabul edilme/içerilme,
reddedilme/dışlanma ve genel aidiyet duygusu düzeylerine göre dağılımı

Kabul Edilme
Düzeyi

Grup

N

%

Düşük

89

15.8

Orta

406

71.9

Yüksek

70

12.4

Orta

461

81.6

Yüksek

104

18.4

Düşük

104

18.4

Orta

392

69.4

Yüksek

69

12.2

Reddedilme
Düzeyi

Genel Aidiyet
Duygusu Düzeyi

Tablo 11 e bakıldığında örnekleme giren üniversite öğrencilerinin kabul
edilme duygusu düzeyi düşük olan öğrenciler % 15.8’ ini, kabul edilme
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duygusu orta düzeyde olan öğrenciler % 71.9’unu, kabul edilme
duygusunu yüksek düzeyde olan öğrenciler ise % 12.4’ünü
oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin reddedilme duygusu düzeyi
orta düzeyde olan öğrenciler %81.6’sını, reddedilme duygusu yüksek
düzeyde olan öğrenciler % 71.9’unu oluşturmaktadır. Üniversite
öğrencilerinin genel aidiyet duygusu düzeyi düşük olan öğrenciler %
18.4’ünü, genel aidiyet duygusu orta düzeyde olan öğrenciler %
69.4’ünü, genel aidiyet duygusu yüksek düzeyde olan öğrenciler ise %
12.2’sini oluşturmaktadır.
4. Sonuç ve Öneriler
Üniversite öğrencilerinin doğum yeri, anne eğitim durumu, baba eğitim
durumu, en fazla zaman geçirdiği ortam ile genel aidiyet duygusu
arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Öğrencilerin genel not ortalaması
ile genel aidiyet duygusu arasında ise pozitif yönde çok yüksek düzeyde
bir ilişki olduğu saptanmıştır. İlgili literatür tarandığında mevcut
çalışmadan elde edilen bulgular ile benzer içeriğe sahiptir. Öğrencilerin
kabul edilme düzeyi, reddedilme düzeyi ve genel aidiyet duygusu
puanlarının ise orta seviyede olduğu görülmüştür.
Okul ortamının daha fazla öğrenci-dostu haline getirilmesi
reddedilmişlik duygusunu azaltıp aidiyet duygusunu artırmaya katkı
sağlayabilir. Üniversiteler şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyerek ve
tüm paydaşları karar alma sürecine katarak aidiyet duygusunun
gelişimine katkı sağlayabilir.
Üniversitede derslerin daha çekici hale getirilmesi, kampüste
düzenlenen sosyo-kültürel aktivitelerin nitelik ve sayı açısından daha
fazla geliştirilmesi, eğitim gören öğrencilerin aidiyet duygularını
geliştirmesine fayda sağlayabilir. Üniversiteler tarafından düzenlenecek
farklı aktiviteler yoluyla kampüste üniversite öğrencilerinin çok daha
fazla zaman geçirmelerine olanak sağlayarak, öğrencilerin aidiyetleri
arttırılabilir. Öğrencilerin aidiyet duygularını arttırmak amacıyla kampüs
tasarımlarının farklılıklar yaratılabilir, fiziksel yapı ve donanım açısından
kampüs geliştirilebilir. Ayrıca, üniversitedeki psikolojik danışmanlarla
işbirliği yapılarak, arkadaş veya öğretmenleriyle iletişim problemleri
yaşayan bireyleri tanıma ve problemleri çözme çalışmaları yapılabilir. Bu

295

çalışma ile öğrencilerin arkadaşlarına ve öğretmenlerine bağlılıkları
arttırılabilir.
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ORHUN KÎTABELERİ’NİN TARİH ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ VE
VERDİĞİ TARİHİ MESAJLAR
Sefa Yıldırım & Yaşar Bedirhan
Giriş
Tarih eğitimi ve bilincinin gelişimi açısından kitabe, epigram veya
epigrafların büyük öneme haiz olduğu yadsınamaz bir gerçektir
(Kütükoğlu 1998, s.13) . Bu bağlamda, bazı kavramların üzerinde durmak
gerekiyor.
Arapça, k-t-b kökünden türeyen “kitâbe” sözcüğü “yazmak” , “yazı”,
“kazılmış yazı”, “mezar taşı yazısı”, “umumi bir binanın kapısı üzerinde
veya mezar taşında ve sair böyle şeylerde celî (süslü, aşikâr, bir çeşit sülüs
yazı) hat ile yazılan ve kazdırılan yazı”, “top falyasının etrafında ve buna
mümasil (benzer ) yerlerdeki kabartma” , “ bir kitabın başına yazılan isim
ve unvanı" anlamına gelmektedir. (Doğan, 2005, s.322; Özkurt &
Tüfekçioğlu, 2009, s. 276 ; Osmanlıca İngilizce Redhouse,1987, s.1524;
Sami, 2010,s.1144 ).
Eski Grekçede, επιγραφή [Epigrafí] “yazıt, kitabe; vatandaşların
isimlerini ve mallarını kaydetme; kaydedilen vatandaşların ödediği katkı
payı; vergi” , (Çelgin 2011, s.254) anlamına geldiği ve yine επίγραμμα
[Epígram ] ın “ (özellikle bir sunak veya mezarın) üzerine yazılan yazı,
yazıt, kitabe; epigramma, özellikle, beyitler halinde ve elegeia vezniyle
yazılmış, aşk, ölüm gibi temalar içeren küçük şiir, epigram.” (Çelgin 2011,
s. 254; Yıldız 2014, s.130 ) anlamlarına geldiği görülmektedir.
Bununla birlikte; Latince, scrīpt/um -ī “yazı, kitap, yapıt; yasa, kanun”
(Kabaağaç& Alova, 1995, s.542) olan sözcük, İngilizce de, inscription
“yazıt, kitabe; taş veya madeni para gibi sert bir şey üzerine yazılmış yazı,
adına sunma, ithaf; bir kitabın başında, kitabı kimin kime, hangi tarihte,
vb. verdiğini belirten el yazısı” (Longman-Metro,1993,s. 766) ve Almanca
ise, Inschrift “yazıt, kitabe” (Steuerwald, 1995,s. 310) olarak karşımıza
çıkmaktadır.
19. yüzyıldan itibaren büyük bir inkişaf gösteren arkeoloji ve filoloji
toplumsal hafızayı güçlendirdiği gibi tarih eğitimi ve bilincinde de önemli
gelişimlere yol açtığını müşahede etmekteyiz. Arkeolojik kazılar
neticesinde gün yüzüne çıkan kitabe ve yazıtların uzman filologlar
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tarafından ele alınması millî tarih anlayışının inkişafı açısından da büyük
bir önem arz etmektedir.
Herkesçe malumdur ki, anıtsal kitabeler insanoğlunun evrimsel gelişimi
ve ulus bilincinin en önemli ve güçlü tanıklarıdır. Bu bağlamda, Orhun
Kitabeleri de çağları aşan gücü, görkemi ve edebi üslubuyla Dünya kültür
varlıkları arasında mümtaz bir yere sahip olduğunu ifade edebiliriz.
Bununla birlikte, Türkçe’nin ilk yazılı belgeleri arasında yer alan Orhun
Kitabeleri dikkatle incelendiğinde sosyolojik, psikolojik ve felsefi
içeriğiyle Türk Millî şuuru ve Türk tarih bilincinin en önemli
temsilcilerinden biri olduğu rahatlıkla görülebilir (Akyüz 2009, s.11;
Aydın 2010; Taşağıl 2003; Ōsawa, 2012; Winckelmann 2012).
Orta Asya coğrafyasının tarihsel zenginliğini gözler önüne seren ve tam
bir kültür mabedi olan Orhun vadisindeki anıtsal mezar külliyeleri, Türk
kültür varlıklarıyla asırları aydınlatan bir medeniyet meşalesi olduğu inkâr
edilemez bir gerçektir.
18 Temmuz 1889 yılında Rus tarihçi, etnograf ve gazeteci olan Nikolai
Mikhailovich Yardintsev tarafından Moğolistan’ın kuzeyinde, Baykal
Gölü’nün güneyinde yer alan Orhun Irmağı vadisinde Koço Çaydam
(Koçho Saydam/ Koça Çaydam/Koşo Çaydam) adlı göl civarında
keşfedilen ve 15 Aralık 1893 tarihinde Danimarkalı önemli bir bilim insanı
olan Vilhelm Thomsen tarafından okunan Orhun Kitabeleri Kül Tigin
(Köl-Tigin) ve Bilge Kağan yazıtları olarak iki dikili taş bloktan
oluşmaktadır. (Tekin 2014, s.7). Söz konusu yazıtlar, Karabalgasun’un 25
km kuzeyi, Ugeynor’un 20 km güneyi ve Ulan Bator’un 360 km batısında
yer almaktadır (Durmuş 2007, s.1192). Thomsen söz konusu kitabeler
üzerindeki çalışmalarını 1896 yılında tamamlayarak “Inscriptions de
l’Orkhon Déchiffrées par Vilh. Thomsen”, eserini neşretmiştir. ( Ercilasun
2013, s.151). Tonyukuk Kitabesi (bengü taşı) ise, bu iki kitabenin 360 km
doğusunda Tola Irmağı'nın yukarı yatağında ve Bayn-Tsokto (BaymÇokto) bölgesinde yer almaktadır. İkili dikili taş olarak konumlanan
yazıtlar bulunduğu yere izafeten "Bayn-Tsokto Yazıtları" olarak da
adlandırılmaktadır. 1897’de botanikçi Yelizaveta Klements tarafından
keşfedilen söz konusu yazıtlar, 1899 yılında W. Radloff tarafından
neşredilen “ Zweite Folge. Die Inschrift des Tonjukuk, St.Petersburg”
eseriyle bilim dünyasına tanıtılmıştır. (Alyap 2013; Alyılmaz 2000;
Alyılmaz 2003; Alyılmaz 2005,s.3; Alyılmaz 2007; Alyılmaz 2015; Demir
2017; Ercilasun 2013 s. 151; Kaçalin 2007,s.390; Tekin 2014; Öztürk 2001
s. 13;Thomsen 2013; Ergin 1996,s.12; Orkun 1994,s.18; Taşağıl 2003,s.5)
Yazıtların fiziksel boyutlarına gelince; 21 Ağustos 732 tarihinde
tamamlanan Kül Tigin (Köl-Tigin) Yazıtı, granit bir blok üzerine dört
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cepheli olarak yazıldığı ve kaplumbağa kaidesiyle de bütünsel olarak son
derece stilize bir görünüme sahip olduğunu ifade edebiliriz. Alyılmaz’ın
ölçümlerine göre, “….Köl Tigin yazıtının (üzerinde bulunduğu kaideden
itibaren) yüksekliği 331 cmdir. Yazıtın doğu ve batı yüzlerinin genişliği
tabanda 128 cm iken, tepeliğe doğru orantılı bir şekilde daralarak 122
cm’ye düşmektedir. Yazıtın güney ve kuzey yüzlerinin genişliği, 41 cm’dir.
Köl-Tigin Yazıtı’nda güney doğu, güneybatı, kuzeydoğu ve kuzeybatı
yönlerine bakan dört pah bulunmaktadır. Bu pahların genişlikleri ise, 3
cm’dir. Orijinalinde 70 cm yüksekliğindeki kaplumbağa şeklinde bir kaide
üzerine oturtulan yazıt, bu kaide parçalandıktan sonra (1911 yılında)
sunak taşından kesilen granit bir blok (105x151 cm) üzerine
yerleştirilmiştir. Köl-Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünde 40; güney ve kuzey
yüzlerinde 13’er satır Köktürk harfli Türkçe metin bulunmaktadır. Bu
metinlerden güney yüzde bulunanlar yazıtın giriş; doğu yüzde bulunanlar
gelişme; kuzey yüzde bulunanlar ise sonuç bölümünü oluşturmaktadır”.
Anıtın batı yüzü ise, Tang İmparatoru Xuan-zong (712-756)’un taziye
mesajı ile Çin- Köktürk devleti arasındaki derin tarihî bağlardan
bahsetmektedir. Söz konusu metin Xuan-zong’un yeğeni Çang Sengün
(General Çang) tarafından anıta nakşedilmiştir. Bilge kağan tarafından
hazırlanan metin, Köktürk tarihine ait olayları eleştirel bir bakış açısıyla
ele almakta ve aynı zamanda dikkate şayan nasihat içeriğiyle de çağlar
ötesine ışık tuttuğu görülmektedir. (Alyılmaz 2005,s.9,13 vd.; Tekin
2014,s.7). Bununla birlikte; metin de Köl-Tigin üzerinden Türk milletinin
cesaret, saygı, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik gibi meziyetlerinden
bahsedilmesi, sosyo- kültürel tarih açısından da büyük bir önem arz
etmektedir.
Alyılmaz’ın ölçümlerine göre, Kaplumbağa bir kaideye oturtulmuş
Bilge Kağan Yazıtı ise, yine dört cepheli olup, yüksekliği 369 cm ve
genişliği 122-126 cm’dir. Alyılmaz’ın incelemelerine göre, “Yazıtın doğu
yüzünde 41, kuzey ve güney yüzlerinde 15’er satır (son derece muntazam
hakkedilmiş) Köktürk harfli Türkçe metin bulunmaktadır.” (Alyılmaz
2005,s.103). Batı cephesinde ise, Çince bir taziye metni ile birlikte üst
kısmında yani tepeliğin hemen biraz altında Bilge Kağan’ın oğlu Tengri
(Tenri) Kağan tarafından yazdırılan Köktürk harfli manzum bir metin
bulunmaktadır. Söz konusu anıtın tamamlandığı tarih ise, 20 Eylül 735
olduğu kabul edilmektedir. (Alyılmaz 2005,s.103,106; Tekin 2014,s.8;
Orkun 1994, s.20). Bununla birlikte; her iki anıtın yazıcısı da Kül-Tigin’in
yeğeni Yolluğ Tigin’dir (Ercilasun 2013,s.134; Ergin 1996,s.10; Tekin
2014,s.8). Söz konusu anıtların ortak özelliklerinden birisi de, her iki anıtın
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tepe noktasında Türk mitolojisinde de önemli bir yer tutan kurttan süt emen
çocuk betimlemeleri ile teke damgası dikkat çekici özellikler taşımaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere her iki anıtında benzer
özellikler taşıdığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu yazıtların
kaplumbağa kaideleri de Orta Asya’daki kadim inanışlara ışık tutması
bakımından çok önemlidir. Orta Asya’da kutsal sayılan kaplumbağa
evreni, sonsuzluğu, bilgeliği, devletin gücünü, azmi, ölümsüzlüğü,
mutluluğu, yer ve göğü temsil ettiği gibi bazı görüşlere göre ise yer veya
zemin ilişkilisinden dolayı, bazı durumlarda sıkıntının, zorluğun ve
cezanın da imgesidir (Alyılmaz 2005,s.69; Derin 2014; Şimşek 2016)
Kitabelerin Muhteva Açısından Önemi
Türk tarihi, edebiyatı ve Türk Entelijansiyası açısından büyük bir
öneme haiz olan Boyla Baga Tarkan Bilge Tonyukuk anıtlarının (BaynTsokto/Bayn Çokto Yazıtları) dikiliş tarihleri (720-725/726-732/734)
hakkında araştırmacılar tarafından muhtelif görüşler mevcuttur (Alyılmaz
2000;Alyılmaz 2005; Ercilasun 2013; Ergin 1996). Bizzat Bilge Tonyukuk
tarafından granit bir blok üzerine yazdırılan iki kitabe dönemin siyasi,
sosyal psikolojik ve kültürel hayatını yansıttığı gibi aynı zaman da
pedagojik öğeler taşımasından dolayı Türk ve Dünya Tarih eğitimöğretim/bilinci açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Kitabelerin
ilki diğer kitabelerde de olduğu gibi dört cepheli ve 243 cm boyutunda
olup, 35 satır Köktürk harfli Türkçe metin yer almaktadır (Alyılmaz 2000).
Bununla birlikte, batı yüzünün üst kısmında Bilge Tonyukuk’un aidiyeti
olduğu “boy”un damgasının yer aldığı görülmektedir. Kitabenin şu anki
konumu itibariyle, herhangi bir kaidesinin olmadığı ve çeşitli doğal veya
beşeri nedenlerden dolayı da maalesef tahribatların mevcut olduğu
görülmektedir (Alyılmaz 2005,s.182; Ercilasun 2013,s.133; Öztürk
2001,s.25; Orkun 1994,s.99). İkinci kitabe ise, yine ilk kitabede de
müşahede edildiği üzere kaidesinin mevcut olmadığı; 217 cm boyutunda
ve granit bir taş bloktan oluştuğu gözlemlenmektedir. Söz konusu kitabe
27 satırdan müteşekkil olup, metinin içeriğinde Türk tarihi ve edebiyatı
açısından da önemli muhtevalar barındırmaktadır. Alyılmaz’ın tespitine
göre, maalesef yine bu kitabede de bazı önemli kısımların tahribata
uğradığı ve bazı bölümlerinde ancak parmak yordamıyla okunabildiği
anlaşılmaktadır (Alyılmaz 2005, s.230).
Orhun kitabeleri ve konumlandığı barkı/barklar (mimari anıt kompleksi
veya külliye) Orta Asya’daki kadim inanışlara ışık tuttuğu gibi dönemin
büyüleyen güzellik ve sanat anlayışını sergilemesi bakımından da büyük
bir önem arz etmektedir.
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Ayrıca, Orhun bölgesindeki külliyelerde tespit edilen kitabeler
üzerindeki fantastik ve mitolojik figürler, kaplumbağalar, çeşitli törensel
izler taşıyan heykel ve diğer sanat eserleri; Orta Asya’da hâkim olan
kültürün gücünü, görkemini, asaletini ve azametini göstermesi bakımından
büyük bir öneme sahiptir (Alyap 2013;Alyılmaz 2005; Demir
2017;Haviland et al. 2008,s.103; Said 2004,s.12; Taşağıl 2003; Ōsawa,
2012)
Orhun Kitabeleri muhteva bakımından oldukça zengindir. O günkü
Türk toplumunu, bugünkü Türk toplumuna tanıtmaktadır. Özellikle
kağanların millî bütünlüğü sağlamak ve devamlı kılmak için izledikleri
politika, bugünkü nesillere yol gösterici olacak şekildedir.
Bilge Kağan ve Köl-Tigin ülkenin ve Türk toplumunun içinde
bulunduğu durumu, düşmanları, yapılan hataları, kısacası ülkeleri için
düşündükleri her şeyi samimi bir dille yazmışlar ve millet olmanın
felsefesini yapmışlardır (Memiş,1996,s.37). Bilge Kağan ve Köl- Tigin
Kitabeleri gelecek nesle bırakılmış yazılı öğütlerdir. Halkı uyarma, eski
şerefli günler, düşüş ve yeniden uyanışın kısa tasviridir. Tonyukuk
tarafından yeniden uyanış kısmı yazılmıştır. Bu üç kitabenin en önemli
özelliği her satırlarında eşsiz millî duyguların var oluşudur. Teşkilâtçılığın
ne denli önemli olduğunun taşlar üzerinde gösterilmesidir. Ayrıca
Türkler’in savaşçı hayatlarını da gözler önüne sermektedir (Rásonyi 1996,
s. 100).
Orhun Kitabeleri, II. Köktürk Kağanlığı’nın Bilge Kağan (683-734) ile
büyük devlet adamı Tonyukuk tarafından kaleme alınmış birinci elden
askerî tarihi gibidir. Köl-Tigin ve Bilge Kağan, kitabelerinde dünyanın ve
insanoğlunun yaradılışına bir cümle ile değinildikten sonra, I. Köktürk
Kağanlığı’nın tarihi genel hatlarıyla anlatılmış, daha sonra ise II. Köktürk
Kağanlığı’nın kuruluşundan Köl-Tigin’in 731’deki ölümüne kadar
meydana gelen siyasî ve askerî tarihi ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır
(Tekin 1998,s.14).
Kitabelerdeki satırların kitabe halini almadan önce bir hitabe olma
ihtimalleri çok yüksektir. Kağanların kültür seviyelerinin çok ileri düzeyde
olduğunu, hitap şekilleri, sevk ve idare yeteneklerini, ayrıca sanat
kabiliyetlerini de bu kitabelerde açıkça görebilmekteyiz (Taneri 1993,
s.35).
Bu kitabelerde, Türk destanlarının fark edilecek şekilde izleri ile
karşılamaktayız ki, bu millî edebiyatın etkisi olarak kabul edilmektedir.
Kitabelerde, Türk destanlarının izlerinin görülmesinin nedenlerini şu
şekilde sıralayabiliriz.
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a. Bütün olaylar, toplumu ve millî vicdanı, toplumun var veya yok
olma mücadelesini ifade etmektedir.
b. Kitabelerde, hayatları anlatılan Bilge Tonyukuk, Köl-Tigin ve
Bilge Kağan, bir destan kahramanı gibi Tanrı yardımı ile güçlüdürler.
Bilge Tonyukuk’a Tanrı, kut verdiği için güçlüdür ve her şeyi Tanrı’nın
yardımı ile halleder. Tanrı’nın verdiği bilgi ile güçlükleri yener. Bilge
Kağan gökte doğmuştur. Onu Türk milletinin üzerine Kağan olarak
âdeta Tanrı görevlendirmiştir. İlteriş Kağan ve diğer kağanlarda da bu
özellikleri görürüz. Bu destanî bir özelliktir.
c. Destanlarda olduğu gibi kitabelerde ifade edilen ve anlatılan
olaylarda, kişisel kaygılardan hiçbir iz yoktur. Kişisel kaygılara
düşenlerin veya tutulanların kitabelerde çok acı bir dille yerildiğine
tanık oluyoruz (Öztürk 1996,s.73).
Orhun Kitabeleri’nde Türk Milletinin karşılaştığı acı ve tatlı hatıralar
sebepleri ile birlikte anlatılmıştır. Türk-Çin münasebetleri hakkında bilgi
verilmiş ve 1250 sene önce Çin tehlikesi nedeniyle Türk halkı uyarılmıştır
(Ergin 1998,s.14; Öztürk 1996,s.74). Millî kültürün devamlılığının
sağlanamadığı veya zayıfladığı dönemlerde meydana gelebilecek
tehlikeler hakkında Bilge Kağan duyduğu kaygıyı Türk milletine
anlatmaya çalışmıştır. Ayrıca Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk özellikle
“Bilgi” (kültür) üzerinde durmuşlar, milleti bilgi öğrenmeğe, her işte bilgi
ile hareket etmeye davet etmişler, ayrıca bilgisizliğin zararlarını
örnekleriyle anlatmışlardır (Öztürk 1996, s.74).
Köktürkler konar-göçer bir toplum olmalarına rağmen, çok yüksek bir
kültür seviyesine sahiptiler. V. V. Barthold Köktürkler’in yazı dili ile ilgili
şunları söylemektedir: “Elimizde Türk diline herhangi bir başka yazı
şeklinden daha iyi uyan bileşik bir alfabe bulunmaktadır. Bu alfabede
seslilerin sayısı azdır, sessizlerde ses uyumuna göre iki gruba ayrılmıştır.
Böylece bir Türk diline tüm olarak uyan bir alfabe olmuştur. Bu alfabede
işaret çokluğundan gayet karmaşık imlâ kuralları kullanılmıştır. Böyle bir
mükemmel yazı şeklinin var olması, bu yazıtı yazanların bundan başka da
birçok yazıt yaptığını göstermektedir. Ne yazık ki, bu konuda veriler
yoktur. Halkın yazıtı okumaya davet edilmesi ilgi çeker ve okuma-yazma
bilmenin yaygın olduğunu gösterebilirdi, fakat göçebe yaşayış
koşullarında bunu beklemek zor. Bu davetin bir tür belagât şekli olması ve
herhalde mecazî anlamda kullanılmış olması çok daha mümkündür”
(Vasılyev 1989, s.297).
Ayrıca Orhun Kitabeleri’nden 160 yıl önce yani 572 yıllarında yazılan
Çin kaynaklarının da Kağan’ın emri ile Türkçe’ye çevrildiği yazılmaktadır
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(Ögel 1997, s.24; Ünal 2017, s.329-337). Bu ikinci örnekte bize
Köktürkler’in okuma-yazma bildiklerini göstermektedir.
Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk kitabelerinde genel olarak bahsettikleri
meseleler şunlardır:
1. Türk milletinin yıkılışına sebep olabilecek olay ve davranışlar neler
olabilir?
2. Türk milletinin ülkü birliğini korumak ve geliştirmek için neler
yapılmalıdır?
3. Milletin güçlü oluşunda baştaki kişilere ve daha sonra da fertlere ne
gibi görevler düşmektedir? Yıkılışında kişilerin rolleri nelerdir?
4. Toplum yapısında inancın yeri nedir? Ve bu inanç topluma ne
kazandırır?
Bunların yanında Bilge Kağan, Köl-Tigin ve Bilge Tonyukuk’un
milletin bir bütün haline getirilmesinde yaptıkları faaliyetlerde
belirtilmiştir (Öztürk 1996,s.75).
Bilge Tonyukuk’un sağlığında diktirdiği kitabesi, Bilge Kağan ve KölTigin Kitabesi’nden içerik bakımından biraz farklıdır. Bilge Tonyukuk,
kendi kitabesinde daha çok İlteriş Kağan ve Kapgan Kağan’ın başarılarını
ve yaptıkları hizmetleri anlatmaktadır. Bildiğimiz gibi 716’da Bilge
Kağan, kardeşi Köl-Tigin ve taraftarları sayesinde bir ihtilâl ile amcası
Kapgan Kağan’ın oğlu İnel Kağan’ı ve onun taraftarlarını öldürtmüş ve II.
Köktürk Kağanlığı’nın tahtına oturmuştur. Bilge Tonyukuk Bilge
Kağan’ın kayınpederi olduğu için bu ihtilâlden kurtulabilmiştir ve tekrar
eski görevi olan “ayguçi”liğe (Başbakanlık) getirilmiştir (Tekin
1998,s.15).
Orhun Kitabeleri, sadece tarihi olayların veya faaliyetlerin birbiri
ardına sıralandığı yazıtlar değillerdir. Bu kitabelerde, olaylar arasındaki
sebep-sonuç ilişkisine özen gösterilerek, olaylar üzerinde yorumlar
yapılmış ve varılan sonuçlar gelecek nesle yol gösterici ve eğitici olmuştur.
İşte tarih öğretiminde kitabelerin bu eğitici ve yol gösterici yönleri ele
alınmalıdır. O günkü olaylarla bugünkü olayları kıyaslamak bir şekilde
gözler önüne sermek, kitabelerin verdiği mesajlarla belirlenmelidir. Ancak
bu şekilde tarih öğretimi amacına ulaşmış olur.
Kitabelerdeki bu eğitici özellik, kitabelerin içyapısındaki önemli bir
temadır. Türk toplumundaki çatlakları dile getiren Bilge Kağan ve Yollug
Tigin’in ifadeleri birer hitâbe niteliğini kazanmışlar ve toplumu telkin eden
güce ulaşmışlardır.
Kitabelerin telkin gücüne sahip olmaları, gelecek nesillerin ve baştaki
kişilerin sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamıştır. Kitabelerde
eğitici özellik kadar etkili olma özelliği de önemli bir yer tutmaktadır.
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Gerçekten, kitabelerdeki sesleniş tarzı; toplumu tehlikelere karşı uyarma,
sorumluluklarını hatırlatma ve düzenli bir toplum yapısının oluşturulması
için oldukça etkili bir şekilde kullanılmıştır.
“Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, bu zamanda oturdum
sözümü tamamıyla dinle! Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün
soyum, milletim, güneydeki Şadapıt Beyleri, kuzeydeki Tarkan Buyruk
Beyleri, Otuz Tatar... Dokuz Oğuz Beyleri, milleti, bu sözümü iyice işit,
sonuna kadar dinle.” ( Öztürk 1996,s.75).
Bilge Kağan, kitabeleri ne amaçla yazıldığını şu şekilde ifade
etmektedir:
“Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağım
burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm
varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin.” ( Öztürk 1996,s.75).
Bilge Kağan’ın bu sözleri, kitabelerin içyapısında anlatılmak istenilen
düşünceleri ve ne amaçla hazırlandıklarını göstermektedir. Köktürk tarihi
kitabelerde bir bütün olarak ele alınmış ve kötü günler dramatik bir dille
ifade edilmiştir. Baştaki kişilerin ve fertlerin sorumlulukları onlara
hatırlatılmış ve her kötü olaydan ders almanın gereği belirtilmiştir. Tarih
öğretimindeki temel amaçlardan biri de bilindiği gibi geçmişteki
olaylardan ders almasını bilmektir. Böyle köklü bir tarihe sahip olan Türk
milletinin tarihinde ders alınacak acı ve tatlı günler oldukça fazladır. Bu
nedenle tarihi olaylara dar bir çerçeveden değil de kültürel, siyasal ve
İktisadî açılardan bakmak gerekmektedir. İşte tarihimizde çok önemli bir
yeri olan Köktürk Devleti’nin siyasî, sosyal ve kültürel hayatını açık bir
şekilde gözler önüne seren Orhun Kitabeleri gerek tarihi gerekse edebî
yönden tam bir kültür hazinesidir. Bu hazineden tarih öğretiminde
yeterince yararlanılması zarurîdir.
“Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin.” (Öztürk
1996,s.76) cümlesiyle de Türk toplumunun kitabeleri okumaları ve
onlardan ders almaları amaçlanmıştır. Bütün Türk kavimlerinin kitabeleri
okuyup, anlamaları istenmiş ve halkı buna çağırım gözükmektedir. Ayrıca
kitabelerde Türkler sadece kendi kötü ve talihsiz günlerinden
bahsetmektedirler.
Köktürk Devleti, beşerî hayatı düzenlemek ve toplumun ihtiyaçlarını
karşılamak için İktisadî faaliyetlere de önem vermiştir.
Köktürkler’in devlet düzeninde, toplumun ihtiyaçlarını kağanlar
karşılardı ve bu görev kağanlara aitti. Toplumun ihtiyaçlarının kağanlar
tarafından karşılandığını Bilge Kağan’ın sözlerinden anlamaktayız. Bilge
Kağan, kardeşi Köl-Tigin’in faaliyetlerini şu şekilde anlatmaktadır:
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“Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim
Köl-Tigin ile, iki Şad ile öle yite kazandım.” (Ergin 1998,s.43)
Bundan anlaşıldığı üzere, Bilge Kağan, Köl-Tigin ve diğer iki devlet
adamı toplumun refahı için kendi rahatlarından vazgeçmişler ve hiç
durmadan milletlerinin mutluluğu için çalışmışlardır. Bugün de devlet
adamlarında olması beklenen bu özelliklerin 542’li yıllarda kurulan bir
devlette görülmesi takdire şayan bir durumdur. Bilge Kağan sözlerine şu
şekilde devam etmektedir.
“Ben Kağan oturduğumda, her yere gitmiş olan millet yaya olarak,
çıplak olarak, öle yite geri geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz
kavmine doğru, doğuda Kıtay, Tatar kavmine doğru, güneyde Çin’e doğru
on iki defa ordu şevkettim.” (Ergin 1998,s.43)
Bu cümlelerden de Köktürkler’in İktisadî meselelere önem verdiklerini
görmekteyiz. Ayrıca Bilge Kağan, milletin problemlerini çözmek için
birçok faaliyetlerde bulunduğunu söylemekte ve milletine öğütler
vermektedir. Bu ifadelerden açıkça görülüyor ki kağanlar milletinin refahı
için kendi rahatlarını bozmuşlar ve güçlü bir devlet olmak için daima halkı
iyiye ve doğruya yöneltmişlerdir.
“Tanrı buyurduğu için, devletim, kısmetim var olduğu için ölecek
milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım, fakir milleti zengin
kıldım.” ( Öztürk 1996,s.77)
Bilge Kağan’ın bu sözleri ekonominin gelişmesinin şart olduğunu
göstermektedir. Çünkü toplum hayatının düzenli, refah düzeyinin yüksek
ve milletin huzurlu bir hayat sürmesi iktisadî gelişmeye bağlıydı. Devlet
idarecileri, fertlerin karşılayamadığı ihtiyaçlarını ve oluşturamadıkları
ekonomik hayatlarını devletin oluşturması gerektiğine inanıyorlar ve bunu
kendilerinin bir görevi olarak görüyorlardı. (Barthold, 1975,s.11-12). Bilge
Kağan, yoksulluğun ve fakirliğin bir toplumu çok kötü bir şekilde
etkilediğini ve toplumdaki birliği zayıflattığını belirtmektedir. Diğer
kitabelerde de yoksulluğun toplumun millî bütünlüğünü yıkacağına
inanıldığı için, yoksulluk kitabelerde üzerinde durulan ikinci önemli konu
olmuştur. Bilge Kağan da “Çıplak kavmi elbiseli, fakir kavmi zengin
kıldım, az kavmi çok kıldım. ” (Öztürk 1996,s.78) demektedir.
Türk toplumundaki manevî gücün etkisi, kitabelerin içyapısında da
görülmektedir. Bu manevî güç, Tanrı inancından gelmekteydi. Tanrı,
insanları cezalandıran, mutlu eden ve her şeyi kapsayan ölümsüz bir
manevî güç idi. Tanrı’nın varlığına inanıldığını kitabelerdeki ifadelerden
anlamaktayız. İnsanların ölümlü olduklarına, bütün insanları Tanrı’nın
yarattığına, insanın hayatını Tanrı’nın belirlediğine inanılmaktaydı. Bilge
Kağan, kardeşinin ölümü için şunları söylemiştir:
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“Kendim düşünceye daldım, zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek
için yaratılmış öyle düşünceye daldım.” ( Öztürk 1996,s.78)
Bu sözler kitabelerin içyapısındaki inancın ne denli güçlü olduğunun
bir ifadesidir. “Kendim düşünceye daldım” sözü ile Bilge Kağan hayatın
felsefesini yapmakta ve insanın gerçek karşısındaki zayıflığını
anlamaktadır. Bilge Kağan’ın Tanrı’ya olan inancı kitabelerde açıkça
görülmektedir. Bilge Kağan, toplumun da Tanrı’ya olan inançlarını şu
sözlerle anlatmaktadır:
“Türk milleti hanını bulamayıp Çin’den ayrıldı. Hanlandı, hanını
bırakıp tekrar Çin’e teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, hanını
bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti
öldü.” ( Öztürk 1996,s.79)
Bu sözler bize, Tanrı’nın Türk milletinin “İlli” (yurt sahibi) ve
“kağanlı” (hür, devlet sahibi) olmasını istediğini göstermektedir. Fakat
Türk milleti, Tanrı’nın isteğini ve buyruğunu yerine getirmediği, iline ve
kağanlarına bağlı kalmadığı için Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. Yani
Türkler, Çin’e tâbi duruma gelmişlerdir. Türkler, Çin hâkimiyeti altına
girdiklerinde Türk aristokrasisi kendi sınıf imtiyazlarının korunmasını
istemiş ve Çinliler’in hakimiyeti altında yaşamaya kısa sürede alışmışlar,
gelenek ve göreneklerini unutmuşlardır. Fakat halk kısmı ise tutsaklığa
hiçbir zaman alışamamış, geleneklerine bağlı kalarak sürekli
bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır. Aristokrat
kesime Çin âdetlerini benimsemeleri nedeniyle halk iyice düşman kesilmiş
ve istiklâllerini kazanma hırsları artmıştır (Barthold, 1975, s.12).
Kitabelerdeki olaylarda İlâhî güç kendini belirgin bir şekilde
hissettirmektedir. Bilge Tonyukuk, yaptığı hizmetleri kendi bilgisine
bağlamakta ve kendisine bu bilginin Tanrı tarafından verildiğine
inanmaktadır. Bilge Kağan ise, Türk milletinin illi (yurtlu), kağanlı olması
için, babasına ve kendisine Tanrı’nın güç verdiğini ifade eder. Bu anlayış
ve inanış şekli bugünkü İslâmiyet’te gördüğümüz “kadercilik” esasıyla
uyuşmaktadır (Memiş,1996,s.43). Bu inanç, Türk toplumunun hareketli
ve yapıcı olmasını sağlamıştır. Ayrıca, Kağanlar kendilerinin ve
milletlerinin ayrıcalıklı olduklarına inanmaktadırlar. Bu inançla, Bilge
Kağan ve Bilge Tonyukuk başarılar elde etmişlerdir. Bu elde edilen
başarılar onların üstünlük ülkülerini geliştirmiştir. Bilge Kağan ve Bilge
Tonyukuk, kitabelerde “ben” diye konuşurlar, karakterlerinden ve
üzüntülerinden bahsederler. Bilge Tonyukuk kitabesinde şunları söyler:
“İlteriş Kağan kazanmasa idi, ben kendim, Bilge Tonyukuk
kazanmasam, ben yok olsa idim, Kapgan Kağan’ın, Türk Sir (Birleşik,
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birleşmiş) milletinin yerinde, boyda, millet de, insan da hep yok olacaktı.”
(Ergin 1998,s.81)
Kitabelerdeki üstünlük kavramı, Türk milletinin tarihî karakterini
gösteren bir olgudur. Tıpkı tarihî kaynaklarda gördüğümüz gibi,
kitabelerde de millî üstünlük nedeniyle bir öğünme görülmektedir.
Özellikle kağanların ölümleri nedeniyle yapılan “Yuğ” ayinlerine birçok
devletin temsilcilerinin gönderilmesi, örneğin: Köl-Tigin’in yuğ ayinine
Bökli Çöllü Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kunkan, Otuz Tatar,
Kıtay, Tatar milletlerinin temsilcilerinin gelmesi de Türk’ün üstünlüğünün
bir göstergesidir (Taşağıl 2019,s.169). Türkler’in üstünlük anlayışını Türk
destanlarında da görmekteyiz ve Türk milleti kendilerini dünyanın en üstün
milleti olarak kabul ediyorlardı. Ayrıca bu üstünlük anlayışının Gök Tanrı
tarafından istendiğine ve onun tarafından verildiğine inanılmaktaydı.
Bilge Kağan’nın şu sözleri, acunda (yeryüzünde) üstün olduklarını ve
diğer milletlerden de güçlü olduklarını göstermektedir.
“Türk Oğuz beyleri, milleti işit! Üstte gök basmasa altta yer delinmese,
Türk milleti (budunu), ilini, töresini kim bozabilecektir?” (Ergin 1998,s.41)
Bu cümlelerde, Türk’ün kurmuş olduğu düzeninin, töresinin ve
yurdunun ancak olağanüstü olaylarla yok edilebileceği belirtilmektedir. Bu
cümlelerdeki olağanüstü olaylar, göğün çökerek Türk milletini ezmesi ve
altta yerin delinerek Türk milletinin yok olması gibi ihtimal dışı olaylar
olamayacağına göre, bu cümleler Türk’ün üstünlüğünün ve gücünün bir
sembolüdür. Yani Türk’ün devletini yıkmaya kimsenin gücünün
yetmeyeceği belirtilmeye çalışılmıştır (Taşağıl 2018,s.65)ᵃ . Bilge Kağan
da bu sözleriyle, Türk milletinin yeryüzündeki üstünlüğünü ifade etmiştir.
Tarih öğretiminin yine temel amaçlarından biri olan millî şuurun
uyandırılmasında Orhun Kitabeleri’nin oldukça etkili olacağı
kanaatindeyiz. Çünkü bir milleti millet yapan ve onun devamlılığını
sağlayan en önemli unsur şüphesiz ki millî şuurdur. Öğrencide özellikle
ilkokul yıllarından itibaren bu bilinç oluşturulmalıdır. Bu görevi yerine
getirebilecek eşsiz bir örnek olarak Orhun Kitabeleri karşımızda
durmaktadır. Bu nedenle tarih öğretiminde Orhun Kitabeleri’ne geniş yer
verilmesi gerekmektedir.
Bildiğimiz gibi Yollug Tigin’in yazdığı kitabelerde Bilge Kağan
konuşmaktadır. Bilge Kağan, Türk milletinin birliğini korumak ve devam
ettirmek için verilen mücadeleleri anlatmaktadır. Bilge Kağan, Bilge
Tonyukuk ve Yollug Tigin Türk milletini çok iyi tanıdıkları için Türk
milletinin millî birliğini korumak ve daimi kılmak için neler yapılması
gerektiğini de iyi biliyorlardı. Bu nedenle il tutma, devlet düzenini kurma
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ve Türk milletinin varlığını devam ettirme ülküsü kitabelerdeki anlatılan
olayların da temel sebebi olmuştur.
Yine kitabelerde, kağanlarda olması gereken özellikler yani devletin
idaresindeki kişilerin taşıdıkları sorumluluk ve vasıflar da olaylar
içerisinde ifade edilmiştir. Devleti iyi yöneten kağanların özellikleri
belirtilmekte, bunun tam tersine de devletin zayıflamasına ve yok olmasına
neden olan kağanlardan da bahsedilmektedir. (Aydın 2018, s. 107-163;
Bedirhan 2018, s. 166-171).
Ayrıca kitabelerde, Kağan’ın halkına karşı olan görevleri ve halkın da
kağana karşı olan görevleri çok güzel örneklerle açıklanmıştır. Örneğin;
“Tanrı varlık verdiği için, özümün de kut’u var olduğu için, kağan olarak
tahta çıktım. Kağan olup, yoksul ve fakir milleti bir araya getirdim. Fakir
milleti zengin kıldım! Az milleti çok kıldım! Bu sözümde yanlış var mı! Türk
beyleri ve milleti işitin! Türk budununun derlenip, birleştirilmesini ve
devlet idaresini bu (yazıta) vurdum! Nasıl yanılıp öldüğünü de burada
vurdum! Ne sözüm varsa, hep bu yazıt taşına vurdum! Bunları görün ve
bilin! Şimdiki Türk milleti ve beyleri! Bu (Kağanlık) çağında buna bağlı
olan beyler! Siz mi yanılacaksınız!” (Ögel 1997,s.22-23)
Kitabelerde başa geçen kağanlarda birtakım özelliklerin olmasının
gerekliliğini ve bu özellikleri yukarıda belirtmiştik. Bilge Kağan’da,
552’de Köktürk Devleti’ni kuran Bumin Kağan için şunları söylemektedir:
“Bilgili kağan imiş, Alp kağan imiş, buyruğu bilgili imiş tabi, alp imiş
tabi. Beyleri de, milleti de doğru imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabi. İl
tutup, töreyi düzenlemiş.” (Gömeç,1997, s. 11; Taşağıl 2018ᵇ, s. 249; Ergin
1998, s. 33). Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Köktürkler, devletin
kurulup, düzenin sağlanmasını Bumin Kağan’ın güçlü bir kağan oluşuna
yani onun bilge ve alp oluşuna bağlamışlardır. Yine buyrukların da bilge
oluşu, toplum ve beyler arasındaki ilişkiyi düzene sokmaktaydı.
Kitabelerde kağanlık özelliklerine, II. Köktürk Kağanlığı’nı kuran İlteriş
Kağan ve Bilge Tonyukuk’un da sahip olduğu belirtilmektedir. Bilge
Tonyukuk, kurulan devletin güçlü olmasının nedenini şu şekilde
açıklamıştır:
“Azıcık Türk milleti yürüyormuş (gelişiyormuş). Kağanı alp imiş. Veziri
bilge imiş.” (Öztürk 1996,s.85)
Bilge Tonyukuk bu sözleriyle, İlteriş Kağan’ın kağan olmasını ve
yükselişini kendi bilgisine bağlamaktadır.
Bilge ve alp olan kağanların milletlerine olan faydaları, alp ve bilge
olmayan, zayıf karakterli kağanların ise milletlerine olan zararları ve
milletinin az olduğu anlatılmaktadır. Bilge Kağan, bu konudaki görüşünü
şu sözlerle açıklamıştır:
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“Bilgisiz kağan(lar) oturmuştur, kötü kağan oturmuştur. Buyruğu da
bilgisiz imiş tabi, kötü imiş tabi, beyleri, milleti ahenksiz olduğu
için......Bey ve milleti, karışıldığı çekiştirdiği için, Türk milleti, il yaptığı
ilini elinden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını elinden çıkarmış, Çin
kağanına itaat etmiş... .” (Öztürk 1996,s.85-86).
Kitabelerde “bilgelik” kadar “Alp” olmaya da önem verilmiştir. “Alp”
kelimesi cesur anlamıyla ifade edilmektedir. Fakat “Alp” kelimesi “cesur”
demek değildir. Çünkü “cesur”, “Alp” olmanın sadece özelliklerinden
biridir. “Alp” olmak demek; cesur, mücadeleci, kuvvetli irade sahibi,
toplumda etkili olan, maddî ve manevî güce sahip olmak demektir (Ögel
1988, s. 38-45; Koca 2002, s. 831-832, Erkoç 2008, s. 35-40).
Kitabelerdeki olaylardan anlaşıldığına göre, Türk milletinin üstünlük
kavramı, kağanların kişisel istekleri ve arzuları için değil, Türk milletinin
huzur ve mutluluğu için oluşturulmuştur. Bu nedenle kağanlar daima halk
ile iç içe olmuşlardır. Kağanlar halkın refahı ve mutluğu için “gece
uyumaz, gündüz oturamaz” (Öztürk 1996,s.86) duruma gelmişlerdir.
Gerçekten de kağanlar halkın meselelerini, açlıklarını, yoksulluklarını,
perişanlıklarını, evsiz ve barksız oluşlarını onlarla birlikte yaşamışlardır.
Bilge Kağan, kitabesinde “Varlıklı, zengin millete kağan olmadım. Karnı
aç, sırtı çıplak, kötü ve perişan bir millet üzerine hükümdar oldum.”
İfadesini kullanarak üstlenmiş olduğu görevin zorluğunu bu şekilde dile
getirmeye çalışmıştır (Ercilasun 1985. s. 73).
Bilge Kağan’ın yurt seçimi hakkındaki görüşleri ise siyasî bir
vasiyetname özelliğini taşımaktadır. Bu görüşler ise şunlardır:
“Türk kağanı Ötüken ormanında oturursa, yurtta (ilde) sıkıntı yoktur.”
“Bunca yere kadar yürüdüm. Ötüken Ormanında daha iyisi hiç yokmuş il
tutacak yer Ötüken Ormanı imiş” (Öztürk 1996,s.89).
Türk toplumunun Ötüken’de oturması istenirken, “Bu bölgede çadır
kur da otur” denmemektedir. “Toprağa bağlan, yaşayışına toprağı kat”
öğüdü verilmektedir. Bu öğüdün verilmesindeki amaç, Türk toplumunun
konar-göçerlikten kurtulması ve yerleşik hayata geçilmesi içindir. Eğer
Türk toplumu yerleşik hayata geçerse ziraat, sanayi ve ticarette gelişmeler
olacak, böylelikle de yoksulluk, açlık, sefalet ve dağınıklık ortadan
kalkarak, siyasî bir birlik oluşacaktır.
O zamana kadar konar-göçer olan Köktürk Devleti, normal hayatları
devam ettiği sürece siyasî bir birlik ihtiyacı duymamıştır. Halk, genel
düzen ve dirliğin devamlılığını hedef alan liderlerin kuvvetine ihtiyaç
görmüyor, İdarî müesseseler kurmuyor, antlaşmalar yapmıyorlardı. Sadece
aşiretler halinde töre ile kendilerini idare ediyorlardı. Bazen hanlar birkaç
kavmi idare altında birleştiriyorlar, başa geçen hiç kimse tarafından
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seçilmiyor ve tayin edilmiyordu. Boylar bu olayı kabulleniyorlar, bazen de
sonuna kadar karşı koyuyorlardı. Hatta hanlar kendi kavimlerinde de kanlı
savaşlar vermek zorunda kalabiliyorlardı (Barthold, 1975,s.10-11
Kafesoğlu 1997 s. 32-35).
Orhun Kitabeleri’nde Îlâhî Güç
İslâmi devir ve İslâmi devirden önceki Türk topluluklarında güçlü bir
inanç sistemi ile karşılaşmaktayız. Bu inanç, destanlara ve edebî eserlere
tesir etmiştir. Bu inancın etkilerini, en eski destanlarda ve Türk
edebiyatının ilk yazılı eseri olan Orhun Kitabeleri’nde görmekteyiz. Orhun
Kitabeleri’nde yapılan her işin, başarının bir İlahî güç tarafından
sağlandığına inanılmaktaydı. Örneğin; Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz
Kağan’ın son sözü şöyledir: “Gök Tanrı’ya borcumu ödedim.” (Öztürk
1996,s.92). Bu sözlerle Oğuz Kağan Tanrı’nın kendisinden istediklerini
yapmış ve bunu Tanrı’nın istediğine inanmıştır. Tanrı’nın isteklerini yerine
getirmeyi kendine bir görev olarak görmüş ve yaptıklarını da topluma
göstermeye çalışmıştır. Oğuz Kağan yaptığı işlerle, bir cihan devleti
kurmaya muvaffak olmuştur. Bu imparatorluk, Tanrı’nın isteği üzerine
kurulduğu için, kurulan devletinde İlâhî bir yapıya sahip olduğu görüşü
hâkimdi. Bu görüşü, Köktürkler’in Ergenekon Destanı’nda da
görmekteyiz. “Tanrı Türkü korumuş” (Önal 2006, s. 28-31) olduğu için,
Ergenekon’dan çıkan Türkler atalarının eski yurtlarını kendilerine de yurt
etmişlerdir. Bu sözler bize, Tanrı’nın Türk’ü koruduğunu ve yaşamasını
sağladığını göstermektedir. Tanrı’nın Türkler’i koruduğu inancı, Orhun
Kitabeleri’nde daha güçlü, daha derin ve daha anlamlıdır. Türkler’in yurt
edinmeleri, hakanlı olmaları, istiklâllerine ulaşmaları ve millî bütünlüğü
sağlamaları bile Tanrı’nın isteği ile olmuştur. Bu nedenle Bilge Kağan,
kardeşi Köl-Tigin’in Kitabesi’nde kağan oluşunu, ilk önce Tanrı’nın
yardımına, daha sonra ise şansına bağlamaktadır. Şöyle ki:
“Tanrı irade ettiği için, kendi talihim olduğu için kağan (makamına)
oturdum.” (Öztürk 1996,s.93).
Bu ifadelerde, Tanrı irade ettiği için Bilge Kağan’ın, kağanlık
makamına ulaştığını göstermektedir. Bilge Kağan’ın, kağanlık makamına
oturmasının Tanrı iradesi ile olduğu inancı, İlteriş Kağan ve diğer
kağanların kağanlık makamına geçişlerinde de görülmektedir. Tanrı
Türk’ün yurtlu, devletli ve kuvvetli olması için kağanlara güç ve bilgi
vermiştir.
Bilge Tonyukuk, bu konuda şunları söylemiştir: “Tanrı (bana) bilgi
verdiği için kendim bizzat kağan kıldım.” (Öztürk 1996,s.93). Bilge
Tonyukuk bu ifadesiyle, İlteriş’i kağan yapmasındaki gücünü ve cesaretini
ona Tanrı’nın verdiği bilgelik sayesinde olduğuna inanmaktadır.
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Türk milletinin başına gelen felâketlerin bile Tanrı tarafından
verildiğine ve onun isteğiyle olduğu inancına da kitabelerde
rastlamaktayız. Bilge Tonyukuk bu konuda da şunları söylemektedir:
“Tanrı şöyle demiştir: Kağan verdim, kağanın bırakıp teslim oldun.
Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok
oldu. Türk Sir (birleşmiş) yerine boy kalmadı.” (Ergin 1998,s.65).
Bilge Tonyukuk bu ifadeleriyle, yanlış hareket eden Türk milletinin
içine düştüğü kötü durumu ve bu duruma düşmesindeki nedenin de Tanrı
isteği olduğunu ayrıca Tanrı’nın Türk milletini cezalandırdığını
vurgulamaktadır.
Tanrı’nın Türk milletinin yok olmasını istemediğini Bilge Kağan şu
şekilde ifade etmiştir:
“Çinliler şöyle dediler: Türk kavmini imha edeceğiz ve onları nesilsiz
bırakacağız ve Çinliler Türkler’i yoketmek için harekete geçtiler. Ancak,
yukarda, Gökte bulunan Türkler’in Tanrısı ile Türkler’in su ve yer kutsal
cinleri şöyle yaptılar: Türk kavminin hiçbir zaman imha olmaması için
babam İlteriş Kağan’ı ve annem İl Bilge Hatun’u yükselterek, göğün
zirvesinde tuttular.” (Grousset 1993, s. 15).
Bu ifadeler, Çin’in hâkimiyetine girildiği yıllara aittir. Çinliler’in Türk
milleti için düşündüklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidirler.
Bilge Kağan’ın da söylediği gibi, Çin imparatoru Türk milletini dünya
üzerinden silmek istiyordu. Bu yıllarda Türk milletinin ne ili, ne kağanı, ne
de istiklâli vardı. İşte Tanrı Türk milletinin yok olmasını istemediği için
İlteriş Kağan’ı ve İl Bilge Hatun’u yükselterek onlara yeni bir devlet kurma
şansı vermiştir. İlteriş Kağan’ın II. Köktürk Kağanlığı’nı yeniden kurması
da yine Tanrı’nın isteği ve yardımı ile olmuştur. Bilge Kağan, babası İlteriş
Kağan’ın II. Köktürk Devleti’ni nasıl kurmayı başardığını ise şu şekilde
ifade etmektedir:
“Babam olan Kağan yirmi yedi adamla yola çıktı, sonra yetmiş kişi
oldular. Tanrı babama kuvvet verdiğinden babamın ordusu kurtlara,
düşmanları ise koyun sürülerine benziyordu. Yedi yüz kişi olduktan sonra,
başıboş gezen aşiretleri kendisine bağladı ve hanlarnı indirdi, başka
kavimleri boyunduruk altına aldı hepsini atalarımızın törelerine göre
yeniden düzenledi ve onlara heyecan ateşini götürdü. Güneyde Çin kavmi
bizim düşmanımızdı, kuzeyde Dokuz Oğuzlar bizim düşmanımızdı,
Kırgızlar, Kurikanlar, Otuz Tatarlar, Kıtaylar, bize düşmandı. Babam
Kağan kırk yedi defa sefere çıktı ve yirmi muharebede döğüştü. Tanrı onu
uygun görmüş olduğundan o, imparatorluğu olanları imparatorsuz kıldı,
kağanı olanları kağansız kıldı. Düşmanlarını sindirdi, onlara diz çöktürdü
ve başlarını eğdi.” (Grousset 1993, s. 115).
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Kitabelerde kağanlar fiziki özellikleriyle değil, İlâhî güçleri, alp ve
bilge olmalarıyla tanıtılırlardı. Kağanların bu özelliklerinin doğuştan
geldiğine inanılmaktaydı. Bilge Kağan Kitabesi’nde geçen;
“Tanrı gibi gökte olmuş, Türk Bilge Kağanı” (Öztürk 1996,s.95).
ifadesinde, Bilge Kağan kendini Tanrı’ya yakın veya İlâhî güce sahip
olarak görmüştür (Taşağıl 2017; Thomsen 1993, s. 73- 79).
Kitabelerde İlâhî güç, yani Tanrı’nın isteği ve gücü çok derin bir şekilde
işlenmiştir, bu nedenle kitabelerde ana ülkü olarak alınan Türk birliğini
koruma ve devam ettirme ülküsü de İlâhî bir niteliğe kavuşmuştur.
Orhun Kitabeleri’nde Millî Ülkü
Türk tarihinde, kötü günlerin yaşandığı devirlerde, birlik şuurunun,
toplumu maddî ve manevî yönlerden birleştirdiği ve millî bütünlüğü
sağladığı birçok defa görülmüştür. Millî duyguların güçlenmesiyle kurulan
ilk devlet Köktürk Devleti’dir (Memiş 1996, s. 54). Köktürk Devleti, millî
gerçeklere gereken önemi vererek, onu daimî kılmak istemiştir. Nitekim I.
Köktürk Kağanlığı’nın yıkılmasından 50 yıl kadar sonra II. Köktürk
Kağanlığı’nın yeniden kurulması tamamen millî duygulardan
kaynaklanmaktaydı. Bilge Kağan, II. Köktürk Kağanlığı’nın kuruluşunu şu
şekilde ifade etmektedir:
“Türk halkı her tarafta şöyle konuşuyordu: ben, kendi imparatorluğu
olan bir halktım. Nerede şimdi benim imparatorluğum? Ben kendi
kağanına sahip bir halktım. Nerede şimdi benim kağanım? Böyle
konuşuyorlardı ve böyle söyleyerek Çin Kağanı’nın düşmanı haline
geldiler ve yeniden birleşmek ve teşkilatlanmak ümidine kapıldılar”
(Grousset 1993, s. 113).
İşte bu ifadeler, II. Köktürk Kağanlığı’nın esarete alışmayarak, millî
duyguların kabarmasıyla yeniden kurulduğunu göstermektedir.
Kitabelerde anlatılan olaylar ve bu olayların ifade edilişinde ki amaç,
Türk birliğinin teşekkülünü ve yaşatılmasını topluma telkin etmekti. Bu
telkin edici ifadelerden biz de toplum olarak kendimize düşen payı
almalıyız. Çünkü o zamanki tehlikeler bugün de devam etmektedir. İşte
Orhun Kitabeleri, bizi düşmanlara karşı birlik ve beraberliğe çağırır. Birlik
ve beraberliğin taşıdığı önemi bize hatırlatır.
Köl-Tigin Kitabesi’ndeki şu ifadeler son derece önemli ve anlamlıdır:
“Türkiş Hakanı, Türklerimden, milletimden idi, bilmediği için bize karşı
yanıldı. Kabahat ettiği için hakanı öldü. Buyruklu beyleri, yine öldü.”
(Ergin 1998,s.39)
“On Ok Hakanı zahmet etti, ecdadımızın hüküm sürdüğü bu yer
sahipsiz olmasın diye, az halkı tanzim ederek teşkilâtlandırdık. Bars beyi
kıldık. Hakan adını burada biz verdik.” (Ergin 1998,s.39-40)
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“Böylece tanzim ettik, geri Kengü Tarman’a kadar Türk milletini
böylece tanzim ettik.” (Ergin 1998,s.41).
Bu ifadelerde Bilge Kağan, bütün boyları Türk milleti olarak kabul
eder. Böylelikle millî bütünlüğün bir ülkü halini aldığı gösterilmiş olur. Bu
sözlerin altında bütün Türkleri bir bayrak altında toplama, düzeni, birliği
ve devamlılığı sağlama gibi amaçlar yatmaktadır.
Kitabelerde birlik ülküsünün geliştiğini şu ifadelerle de görmekteyiz.
“Gökmen yeri, suyu sahipsiz kalmasın diye Az Kırgız halkını tanzim ettik
ve teşkilâtlandırdık.” (Öztürk 1996, s. 105).
Millî birlik ülküsünün sağlanmasının bir millet için ne kadar önemli
olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Çünkü bir milleti millet yapan,
onu güçlü kılan ve ona kendine olan güvenini sağlayan millî birlik
ülküsüdür. Tarih öğretiminde millî birlik unsurunun önemi kavratılırken
Orhun Kitabeleri’nin işlenmesi oldukça isabetli bir karar olacaktır.
Orhun Kitabeleri tarih öğretiminde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü
tarih öğretiminin amacı, geçmişteki olayları belgelere dayandırarak
topluma öğretmek, kurduğumuz devletleri, yaşadığımız bölgeleri,
atalarımızı, yaptıkları faaliyetleri, geçmişteki değerleri düşünceleri ve
duyguları bugüne ileterek, geleceği de geçmişe göre yönlendirmektir.
Hepimizin bildiği gibi, geleceği doğru olarak yönlendirmek ve bugünkü
olaylara doğru bir şekilde yaklaşabilmek için geçmişimizi iyi bilmemiz
gerekmektedir. Tarihimizden ders almanın gerekliliği ve millî duyguların
taşıdığı önemi göstermenin en güzel örneklerinden birinin de “Orhun
Kitabeleri” olduğuna inanıyoruz.
Tarih bilincinin gelişimine bağlı olarak kültürel belleğin güçlenmesinde
kitabeler, yazıtlar, sanat eserleri vb. gibi materyallerin büyük bir öneme
haiz olduğu inkâr edilmez bir gerçektir. Demokratik, modern ve erdemli
toplumların inkişafının, millî ve manevi kültürün gelişmesi, kültürel kimlik
ve vatandaşlığın ihdası, kolektif ve kültürel travmanın önlenebilmesi;
ancak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına bağlı olduğu
insanoğlunun evrimsel backgrounduna bakıldığında rahatlıkla görülebilir.
(Demir 2017; Haviland et al. 2008,s.103; Kayserili 2014,s.27; Said
2004,s.12).
Bu bağlamda; Assmann’nın “Topluluk, ölülerini anarak kimliğini
onaylar. Belli isimlere bağlılık aynı zamanda sosyo-politik bir kimliğin
onayını içerir. Bielefeld’li tarihçi R. Koselleck’in gösterdiği gibi anıtlar
“yaşayanlara kimlik bağışlayan” yapıtlardır (R. Koselleck 1979).”
(Assmann 2015,s.17 ) ifadesi mevzuyu en iyi şekilde özetler niteliktedir.
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Sonuç
Bir medeniyetin doğduğu, yaratıldığı yeri anlamadan, onun vücuda
getirmiş olduğu ulusların özünü veya tam manasıyla özelliklerini
keşfetmenin mümkün olmadığı, insanoğlunun binlerce yıllık var olma
mücadelesi dikkatle incelendiğinde rahatlıkla görülebilir. Her toplumun bir
varoluş süreci vardır. Bu süreçte elde edilen bilgi birikimleri, tecrübeler,
inançlar ve yaşam felsefeleri; bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi
ve hatta nereye gidebileceğimizin ipuçlarını objektif olarak gözler önüne
serebilir.
Binaenaleyh, uygarlığın en eski köklerinin gizemi de toplumların
kültürel belleğinde saklı olduğunu ifade edebiliriz. İşte, Orta Asya’nın o
muazzam kültür varlıkları da bizlere; sanat ve estetik anlayışlarını, maddi
ve manevi değerlerini geçmişten günümüze ulaştıran elçilerdir.
Ulusların tarih duygusu/bilincinin gelişimi ve ortak bir kimlik
oluşumunda yazılı eserlerin önemi inkâr edilemez bir gerçektir. Ayrıca,
toplumsal ve tarihsel bilincin gelişimi de ortak değerlerin zenginliği ile
doğru orantılı olduğu, insanoğlunun antropolojik verileri incelendiğinde
rahatlıkla görülebilir (Assmann 2015, s.142,273). Bu bağlamda, tarihsel
yazıtların kültürel hatırlamanın ana omurgasını oluşturduğunu ifade
edebiliriz.
İnsanoğlu tarafından üretilen, keşfedilen kitabeler, yazıtlar ve diğer
kültürel zenginlikler sadece geçmişin değil, aynı zamanda günümüzün
yaşam kaynağıdır. Kültürel zenginliklerimiz bazen gerçeği arama, ulaşma
ve bazen de ölümsüzlüğü bulma gayretini simgelerler.
Eski Türk dili ve edebiyatının en güzel örneklerinden biri olan Orhun
Kitabeleri, tarihçiler için birer tarih vesikası olma niteliği taşımaktadırlar.
İlk defa Türk tarihi bahsettiğimiz kitabeler üzerine yazılmıştır. Ayrıca
Türk devlet adamlarının halka verdiği mesajlar, kendi görevleri, devlet ve
milletin görevleri, Türk gelenek ve görenekleri, Türk’ün savaşçılık
özellikleri ve Türk’ün yüce vasıfları da bu kitabelerde anlatılmıştır.
Orhun Kitabeleri, Türk edebiyatının ilk şaheseridirler. Bu kitabelerde
etkili bir anlatım gücü göze çarpar. Bu nedenle, Türkçe’nin en güzel ve en
etkili hitabet örnekleridirler. Oldukça sade ve anlaşılması kolay olan bu
kitabeler, Türk yazı dilinin de milâdın ilk asırlarına kadar gittiğini gösteren
delillerdir.
Belki de Orhun Kitabeleri’nin en önemli özelliği, Türk millîyetçiliğinin
çok güçlü bir şekilde işlenmesidir. Bu nedenle Orhun Kitabeleri’ne tarih
öğretiminde oldukça geniş bir yer verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Çünkü tarihin tanımı bunu gerektirmektedir. Şöyle ki: “İnsanoğlunun
geçmişte meydana getirmiş olduğu tek olayları zaman ve mekân çerçevesi
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içinde, yazdığı belgelere dayandırarak anlatan ve geleceğe ışık tutan ilme
tarih denir.” Bu tanımda yer alan “geleceğe ışık tutan” sözü bizim
konumuz açısından oldukça önemlidir. Çünkü geçmişte yaşanan olaylar
günümüze aktarılarak bu olaylar doğrultusunda geleceğe yön verilmelidir.
Yani gelecekte de aynı hatalara düşülmesi önlenmelidir.
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İDEAL EĞİTİM FAKÜLTESİ: DENEYİMLER VE
HAYALLER
Ideal Education Faculty: Experiences and Dreams
Yıldıray Karadağ & Edip Tut & Mücahit Aydoğmuş
Yusuf Polat
1. Giriş
Günümüzde bilgi, birey ve toplum hayatında temel güç halini alarak
üretim ve servetin kaynağı ve pazar değerini belirleyen temel unsur haline
gelmiştir. Artık toplumların gelişmişlik seviyeleri sahip oldukları yeraltı
ve yeryüzü kaynakları ile değil, ürettikleri ve ellerinde tuttukları bilgi ve
teknoloji ile belirlenmektedir. Bölgesel ve küresel çapta rekabette başarı,
üretilen bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgiyi sınıflandırarak depolamak ve
gerekli bilgiyi analiz ederek üretmekle elde edilmektedir. Bilginin sürekli
yenilenmesi her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanındaki değişimleri
de beraberinde getirmiştir (Canata, 2012). Çünkü bilgi teknolojilerini etkili
kullanan, yaratıcı, girişimci, üretken, kendisini yenileyen, bireysel
sorumluluklarının farkında olan insanların yetiştirilmesi eğitim
kurumlarının ve eğitimcilerin sorumluluğundadır. Eğitim kurumlarının
kalitesini belirleyen temel etken ise bireyleri geleceğe hazırlayan
eğiticilerin onları çağın ihtiyaçlarına uygun olarak görev üstlenebilecek
biçimde hazırlayabilmeleriyle yakından ilgilidir (İz Bölükoğlu, 2002). Bu
nedenle eğitim kurumlarının yaşanan küresel değişimleri takip etmeleri, bu
değişimlere uyum sağlamaları, ortaya çıkabilecek sorunları güncel
metotlarla çözebilmeleri zorunlu bir hal almıştır (Nurluöz, Birol & Silman,
2010). Kalite ve rekabet yarışında öne geçmek isteyen eğitim kurumlarının
toplam kaliteyi yakalamak ve sürdürmek için öğrenci beklentilerinin ne
olduğunu belirlemeleri, bu beklentileri standartlara dönüştürmeleri ve bu
doğrultuda kurumun yapısında, kültüründe işleyişinde değişimlere
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gitmeleri gerekmektedir (Crosby, 1991). Nitekim geçmişte yapılan birçok
araştırmada müşterilerin beklentilerinin ne olduğunu belirlemek kaliteli
hizmet sunmanın ilk adımı olarak gösterilmiştir (Dean, 2004; Robledo,
2001). Günümüzde yükseköğretime yönelik talebin artması ve öğrencilerin
akademik, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan beklentilerinin
farklılaşması üniversiteler için zor ve karmaşık bir süreci beraberinde
getirmiştir. Bu durumda öğrenci merkezli eğitim anlayışı, öğrenci-öğretim
personeli ve öğrenci-üniversite ilişkisinin farklılaşmasına neden olmuştur.
Eğitim sisteminin en önemli bileşenlerinden olan öğrencilerin sistemde
söz sahibi olmaları veya görüşlerinin dikkate alınması çağdaş eğitim
anlayışının bir gereğidir. Öğrencilerin sürdürülebilir bir gelecek yaratma
sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak için, eğitim kurumunun
merkezinde olmaları gerekmektedir (Hoshino, 2009). Çağdaş eğitim
düşüncesini temel alan eğitimciler, öğrenci beklentilerinin karşılanmasının
onların başarılarına doğrudan etki ettiğini kabul etmektedirler (Casazza &
Bauer, 2006). Öğrenci memnuniyetinin bireysel özgüven oluşturmaya
yardımcı olduğunu ve bu özgüvenin öğrencilerin faydalı beceriler
geliştirmesine ve bilgi edinmesine yardımcı olduğu belirtilmiştir (Letcher
& Neves, 2010). Eğitim sisteminin merkezine öğrenciyi yerleştiren,
öğrencileri statik bir sisteme sıkıştırmak yerine öğrencilerin ihtiyaçlarına
cevap veren üniversitelerin kalitelerini arttırdıkları söylenebilir. (Casazza
& Bauer, 2006).
Yükseköğretim kurumları, topluma etki eden ve toplumların
gelişiminde önemli role sahip insan kaynağını yetiştirme görevini
üstlenmesi sebebiyle diğer eğitim kurumları karşısında önemli bir konuma
sahiptirler (Özerdem, 2016). Özellikle geleceğin öğretmenlerini
yetiştirecek ve bu öğretmenler aracılığıyla toplumun ihtiyaç duyduğu her
alanda nitelikli insan gücünün artırılmasına katkı sağlayacak olan eğitim
fakülteleri de yükseköğretim kurumları arasında özel bir yere sahiptir.
(Coşkun, 2009). Eğitim fakültelerini tercih edip öğretmenlik mesleğini
icra etmek isteyen öğretmen adaylarının bu fakülteleri tercih ederken
fakültelerinden beklentileri olması olağandır. Öğretmen adaylarının
fakültelerine yerleşmeden önce hangi beklentilere sahip olduklarını, bu
beklentilerin ne derecede karşılandığını ve öğretmen adaylarının eğitim
fakültesindeki deneyimleri ile birlikte idealize ettikleri eğitim fakültesinin
nasıl olduğunu belirlemek ve bu doğrultuda beklentilerine cevap vermek
onların akademik başarısına ve memnuniyet düzeylerine etki etmesi
muhtemeldir (Appleton-Knapp & Krentler, 2006).
İlgili
literatür
incelendiğinde
üniversite
öğrencilerinin
üniversitelerinden akademik (akademik personel, öğretim programı, ders
içerikleri), sosyal (kampüs ve fakültelerdeki beslenme, barınma ve sosyo
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kültürel faaliyet altyapıları) ve ekonomik (istihdam imkanları) açıdan
beklentileri ve memnuniyet düzeylerini (Awang & Ismail, 2010;
Brinkworth, McCann, Matthews & Nordström, 2009; Çetintaş, Bicil, &
Türköz, 2018; Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz, 2007; Soba & Şimşek, 2016)
inceleyen bir çok araştırma olduğu görülmektedir. Ayrıca üniversite ve
fakülte niteliği ile ilgili öğrenci beklentileri, deneyimleri veya görüşlerini
(Balloo, Pauli & Worrell, 2015; Özdemir, Kılınç, Öğdem & Er, 2013;
Küçük, Arslan & Nur, 2018; Naralan & Kaleli, 2012; Yavuz & Akman,
2018) ölçmeyi amaçlayan araştırmalar da bulunmaktadır. Öğretmen
adayları özelinde yapılan çalışmalarda ise; eğitim fakültelerinin hizmet
kaliteleri ve öğrenci memnuniyet düzeyleri (Donat Bacıoğlu & Vural,
2018; Özçakır Sümen & Çağlayan, 2013) ve öğretmen adaylarının
akademik personelden beklentileri ve memnuniyet düzeyleri (Dönmez,
Özoğlu & Yıldırım, 2018; Gökyer, 2012; Özçakır Sümen & Kesten, 2014)
ile ilgili çalışmalar yapıldığı görülmektedir. İlgili literatürde öğretmen
adayları ile yapılan bütün çalışmalar incelendiğinde; araştırmaların
çoğunlukla nicel yaklaşımlarla ele alındığı ve araştırma bağlamlarının
hizmet kalitesi, akademik personel veya beklentiler gibi sınırlı bölümlere
odaklandığı göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda nitel araştırma yaklaşımları
ile derinlemesine bilgi sağlayan ve öğrencilerin eğitim fakültesindeki
deneyimlerini ve hayallerini bütüncül bir anlayışla içeren bir araştırmanın
olmadığı söylenebilir. Bu kapsamda bu araştırmanın literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın öğrencilerin eğitim
fakültesine yönelik deneyimlerini ve hayallerini açığa çıkarması sebebiyle
fakülte yöneticileri ve öğretim elemanlarına yol gösterici olabileceğinden
dolayı önem arz ettiği söylenebilir. Bu araştırmanın amacı eğitim
fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının fakültelerine
yönelik deneyimlerini ve hayallerini belirlemektir. Bu genel amaç
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:
 Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri fakülteye yönelik
deneyimleri nelerdir?


Öğretmen adaylarının hayallerindeki eğitim fakültesi nasıldır?

2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma
modelinde tasarlanmıştır. Temel nitel araştırmalar bireylerin hayatı
yorumlama şekli ve deneyimlerine kattıkları anlamlar üzerine yoğunlaşan
ve bu deneyimlerin nasıl kavrandığını inceleyen araştırmalardır ve
dolayısıyla temel nitel araştırmalarda öncelikli olarak bu anlamları açığa
çıkarmak ve yorumlamak amaçlanır (Merriam, 2015: 23). Bu araştırmada
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da katılımcıların eğitim fakültesine yönelik deneyimleri ve hayallerinin
ortaya çıkarılması amaçlandığından araştırma temel nitel araştırma türünde
yapılandırılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu/Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin
eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır.
Araştırmanın yapılacağı fakültenin belirlenmesinde uygun örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi zaman, para ve işgücü
kaybını önlemek amacıyla kullanılan bir örnekleme yöntemidir
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016: 92).
Katılımcı grubun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden
maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik
örneklemesi araştırmanın amaçları doğrultusunda incelenen problemle
ilgili kendi içerisinde benzeşik farklı durumların belirlenmesini ifade eder
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016: 90). Bu
kapsamda araştırmada maksimum çeşitliliğin sağlanması amacıyla, eğitim
fakültesinin her bölümünden birer öğretmen adayı çalışmaya dahil edilmiş
ve toplamda 8 öğretmen adayından veriler elde edilmiştir. Araştırmanın
çalışma grubunu; bilgisayar ve öğretim teknolojileri, eğitim bilimleri,
güzel sanatlar eğitimi, matematik ve fen bilimleri eğitimi, özel eğitim,
Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, temel eğitim ve yabancı diller eğitimi
bölümlerinden araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Katılımcıların bu bölümlerin hangi anabilim dallarında
öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşacağı ile ilgili ise odak grup
görüşmelerinin doğasına uygun olarak katılımcı sayısı ve katılımcı
gönüllülüğü dikkate alınmıştır. Öyle ki odak grup görüşmelerinin 6-8
katılımcı ile yürütülmesinin uygun olduğu (Yıldırım & Şimşek, 2016: 163)
göz önünde bulundurularak her anabilim dalından bir katılımcı araştırmaya
dahil edildiğinde odak grup görüşmelerinin doğasına aykırı bir durum
ortaya çıkacağından, katılımcıların seçilmesinde belirleyici olan etken
gönüllülük olmuştur. Ayrıca araştırmanın katılımcılarına kod isimler
verilmiştir. Katılımcılara ait bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bilgiler
Katılımcı
Sıla
İlknur
Bilgin
Polat
Songül
Rezzan
Fatma

Bölüm
Temel Eğitim
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
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Sınıf
3
4
3
2
2
3
3

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın

Özgür

Özel Eğitim

2

Erkek

2.3. Veri Toplama Süreci
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği katılımcıların algıladıkları dünyayı kendi
düşünceleri ile ifade etmesine olanak sağladığından (Merriam, 2015: 88)
bu araştırmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme
tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama sürecine rehberlik
etmesi amacıyla araştırmacılar tarafından görüşme formu oluşturulmuştur.
Görüşme formunun oluşturulması sürecinde; konu alanı ile ilgili literatür
taranmış, çalışma amacı kapsamına girebilecek sorulardan oluşan bir
görüşme sorusu havuzu oluşturulmuş ve araştırmacıların her biri tarafından
görüşme formunda yer alması gerekli görülen ortak sorular belirlenmiştir.
Oluşturulan taslak görüşme formu bilimsel araştırma yöntemleri ve nitel
araştırma yöntemleri alanında akademik çalışmaları olan iki öğretim
üyesinin değerlendirmesine sunulmuş ve uzmanlardan gelen dönütler
neticesinde düzenlenmiştir. Ayrıca oluşturulan formun anlaşılabilirliğini
test etmek amacıyla araştırmanın katılımcıları dışındaki üç öğretmen adayı
ile pilot görüşmeler yapılmış ve soruların dil ve anlatım özellikleri ile ilgili
düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte 6 açık
uçlu soru ve sonda sorulardan oluşan görüşme formu son halini almıştır.
Araştırmada veriler odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Odak grup
görüşmeleri veri toplanan grubun araştırma konusuyla ilgili süreç
içerisindeki etkileşimlerini kapsayan veri toplama yöntemidir ve odak grup
görüşmelerinde katılımcıların amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmesi
zorunludur (Merriam, 2015: 92). Odak grup görüşmelerinde katılımcılar
araştırma alanı ile ilgili birbirlerinin görüşlerini duyabilir, ilave yorumlar
getirebilir ancak tartışma sonucunda katılımcıların uzlaşması ya da aynı
fikirde olmaları beklenmez ve amaç katılımcıların aynı olaylara
başkalarının penceresinden de bakabileceği bir durum meydana
getirmektir (Patton, 2014: 386). Bu araştırmada da öğretmen adaylarının
eğitim fakültesi deneyimleri ve hayal ettikleri eğitim fakültesi ilgili ortak
yaşantıları incelendiğinden, odak grup görüşmesi veri toplama yöntemi
olarak belirlenmiştir. Odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmeden önce
katılımcıların görüşlerini rahatça ifade edebilecekleri, geniş, ferah ve
katılımcıların ve araştırmacıların göz teması kurabileceği çember şeklinde
dizayn edilmiş bir görüşme salonu tahsis edilmiştir. Odak grup görüşmesi
katılımcıların izinleri doğrultusunda kamera ile kayıt altına alınmıştır.
Kaydedilen odak grup görüşmesi araştırmacılar tarafından dijital ortamda
yazılı hale getirilerek veri analizine hazırlanmıştır.
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2.4. Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri tematik analiz yaklaşımı esas alınarak analiz
edilmiştir. Tematik analiz; verilerdeki temaları belirleme, analiz etme ve
raporlaştırma için kullanılan bir yöntemdir ve veri setini en küçük
birimlerde düzenlemeye ve derinlemesine betimlemeye olanak sağlar
(Braun & Clarke, 2006). Aynı zamanda tematik analiz süreci; verilerdeki
kalıpları tanımlama ve temaları belirleme, kategorilere ayırma, kategoriler
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarma ve kodlama aşamalarından
oluşmaktadır (Ayres, 2008; Braun & Clarke, 2006). Bu araştırmada da
veriler, tematik analiz sürecinin aşamalarına bağlı kalınarak araştırmacılar
tarafından ayrı ayrı analiz edilmiş ve ulaşılan bulgular bütünleştirilerek
sunulmuştur. Belirlenen kodlar, ortak temalar ve kategoriler oluşturularak
verilerdeki ortak yönler, farklılıklar ve birbirleri arasındaki ilişkiler
belirlenmiştir.
3. Bulgular
Araştırmada elde edilen veriler iki tema altında ele alınmıştır. Bu
temalar “Eğitim Fakültesine Yönelik Deneyimler” ve “Hayalimdeki
Eğitim Fakültesi” şeklindedir. Birinci tema; öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri fakültedeki öğretim üyelerini, dersleri ve içerikleri, materyalleri
ve idari personel gibi bütün etkenleri değerlendirdiği bulguları ifade
etmektedir. İkinci tema öğretmen adaylarının üniversite öncesi
zihinlerinde oluşan hayali eğitim fakültesini ve mevcut deneyimlerinden
yola çıkarak hayal ettikleri eğitim fakültesini açıklamaktadır.
3.1. Eğitim Fakültesine Yönelik Deneyimler
Katılımcıların eğitim fakültesine yönelik deneyimler teması altındaki
görüşleri fiziki koşullar, sosyal imkanlar, öğretim üyeleri, idari personel ve
ders ve içeriklerin değerlendirilmesi kategorileri altında verilmiştir.
3.1.1. Fiziki Koşullar
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcılar eğitim gördükleri
fakültenin fiziki koşullarını birçok farklı başlık altında değerlendirmiştir.
Bu başlıklardan öne çıkanlardan biri ulaşım konusu olmuştur.
Katılımcıların geneli fakültenin ulaşım olanaklarını yetersiz bulduğunu
ifade etmiştir. Örneğin Bilgin “Gördüğüm şehirlerdeki üniversiteler
merkezde oluyor. Üniversiteden çıkıyorsun merkeze 15-20 dakikada
gidebiliyorsun veya bir alışveriş merkezine falan. Burada gitmeye çalışsan
herhalde akşam çıksan yarın sabah ulaşabilirsin.” ve Sıla “Ulaşım sıkıntı
benim için. Ben kampüs içinde kalmama rağmen derslere geciktiğim
oluyor. Ne kadar erken çıksam da araç bulamıyoruz…” ifadeleri ile
fakültenin hem şehir merkezine uzak olması hem de ulaşım araçlarının
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yetersiz olması sebebiyle sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu
görüşlerin aksine ise katılımcılardan İlknur da “Ulaşım olarak bence çok
güzel bir yerde. Mesela ben Trabzonluyum, Trabzon’da
kullanabileceğimiz tek şey halk otobüsü birde dolmuş. Burada hiç öyle bir
sıkıntı yaşadım, Tramvay var otobüs var bence ulaşım konusu gayet iyi…”
cümleleri ile ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadığını ve fakültenin
bulunduğu yerden memnun olduğu dile getirmiştir. Katılımcılar arasındaki
bu fikir farklılığın ise daha önce yaşadıkları şehirlerdeki mevcut koşulları
düşünmeleri ve deneyimlerine göre bir kıyaslama yapmaları neticesinde
oluştuğu söylenebilir. Bunun dışında ulaşım konusunda sorun yaşamadığı
ifade eden diğer bir katılımcı ise Rezzan’dır. Bu farklılığın sebebi ise resim
öğretmenliği bölümünün yer aldığı fakültenin ayrı bir kampüste olmasıdır.
Fakültenin fiziki koşullarıyla ilgili öne çıkan bir diğer bulgu ise
öğrenim görülen sınıflara yönelik eksikliklerle ilgilidir. Bu eksiklikler
genel olarak ders materyalleri, teknolojik araç-gereç ve alt yapı,
dersliklerin mevcut aydınlatma ve havalandırma problemleridir.
Katılımcıların bu bulgulara yönelik görüşlerinden bazıları şöyledir;
Bilgin: Şu an bir bilgisayarcıyım ve bizim bilgisayar laboratuvarında
birçok bilgisayar çalışmıyor. Ya da projeksiyonlar çalışmıyor.
Sıla: Bir sınıf olsa mesela sınıf öğretmenliğine ayrılan bir sınıf. Duvarlarda
panolar olsa, etkinlik köşeleri olsa çocuklar sanki böyle ilkokul sınıfında
gibi olsak. Bunu isterdim hani etkinlik yapabileceğimiz sınıflar.

Bu bulguların yanı sıra fiziki koşullar kategorisi altında değerlendirilen
diğer bir konu ise fakülte yemekhanesi ve kantinidir. Katılımcılar genel
olarak fakülte yemekhanesinde veya kantinde çıkan yemekleri beğendiğini
fakat burada çalışan kişilerin hijyen kurallarına uymadığını ve kullanılan
tabak, kaşık vs. gibi malzemelerin temiz olmadığını düşündüklerini dile
getirmişlerdir. Ayrıca yemekhaneye veya kantine gittiklerinde aşırı
derecede bir sıra olduğunu bu nedenle bekleme sürelerinin uzun olduğunu
dile getirmişlerdir. Bu bulgulara yönelik ifadelerden bazıları şöyledir;
Polat: Yemekhanede kuyruk çok oluyor. Üst katı açmıyorlar çoğu zaman.
Yani üst kat da müsait olduğu halde biz bir 20 dakika kuyruk beklediğimiz
zamanlar oluyor. Yemekler falan iyi yukarıda Allah var.
Songül: Mesela kantinde tabakların nasıl yıkandığını gördüm. Tüm
tabakları bir kirli suyun içine basıyorlar. Oradan çıkarıp öyle koyuyorlar.
Mesela bir kirli su bir temiz su var. O kirli suya hepsini sokuyorlar ondan
sonra hepsini hep birlikte alıp temiz suya sokup oraya koyuyorlar. Ben o
görüntüyü gördükten sonra orada yemek yemeyi bıraktım mesela.
Fatma: Ayriyeten tuvaletler, kız tuvaletleri bence pis. Hijyenik değil hiçbir
açıdan. Bizde de bir hata var. Üniversite öğrencileri o kadar pis
bırakıyorlar ki sadece burada temizlik görevlileri için bir şey diyemem yani.
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Katılımcıların fiziki koşullar altında değerlendirdiği son başlık ise
kütüphane olmuştur. Katılımcıların çoğunluğu fakülte kütüphanesindeki
çalışma alanlarını düzenli ve kullanışlı bulduğunu, kitap, dergi veya
makale gibi kaynakların yeterli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca kütüphane
içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayar ve internet
olanaklarından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Örneğin İlknur’un
“Matematik alanında kullanmam gereken bütün kitaplara rahatlıkla
ulaşabildim kütüphanede, Hiç sorun yaşamadım. Çünkü zaten matematikle
alakalı bütün kitaplar bir yerde, fenle ilgili olanlar bir yerde, düzenli
yani.” ifadeleri bu bulguları destekler niteliktedir. Benzer şekilde Sıla da
“Birçok kitabı buluyorum, düzen açısından gayet iyi.” cümleleriyle
kütüphanede aradığı kitapları bulmada bir sorun yaşamadığı ve düzen
açısından elverişli olduğunu ifade etmiştir. Bu bulguların aksine ise
katılımcılardan Fatma “fiziki olarak masalar ilkokul öğrencilere göre
düzenlenmiş ben bir kez gittim onda da boyun ağrısından öldüm. Bence
rahat bir ortamı yok kütüphanenin” ifadeleriyle çalışma alanlarını
beğenmediğini; Rezzan ise “bizim kütüphanede kitap eksiği çok fazla. Ben
aradığım bir kitabı bulamıyorum aşağıdaki kütüphanede. Oradaki
görevlilere sorduğumuzda yukarıdaki kütüphanede var diyor ama ben
aşağıdaki fakültedeyim” cümleleriyle resim bölümünün bulunduğu
fakültedeki kütüphanenin kaynak açısından yeterli olmadığını dile
getirmişlerdir.
3.1.2. Sosyal İmkanlar
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun
öğrenim gördükleri fakültenin sosyal imkanlarını yeterli görmedikleri
bulunmuştur. Örneğin İlknur’un “Aktif olarak kendimizi geliştireceğimiz
pek bir şey yok. Örneğin voleybola katılmak istedim en basitinden. Bunun
için bile yer bulamadım. Araştırdım gençlik merkezine gittim, olabilecek
yerlere gittim. Kendimi geliştirebileceğim bir yer bulamadım” ve Polat’ın
“Sosyal açıdan sıkıntılarımız var. Kulüpler falan çok zayıf çalışıyor.
Kulübe üye oluyorsun telefon numarası falan yazıyorsun geri dönüşü
olmuyor. Açıp bakıyorsun seni kulübe bile almamışlar” cümleleri bu
bulguları destekler niteliktedir. Benzer şekilde Bilgin de “Buradan
öncesinde ben Atatürk Üniversitesinde bir yıl okudum. Orası biraz daha
canlı duruyor. Hani üniversite fotoğrafları oluyor ağaçların altında gitar
çalan öğrenciler falan Erzurum’da onlar vardı. Gerçekten mükemmel bir
alanı vardı ve öğrenciler oturuyorlardı orada gitar çalıyorlardı, şarkı
söylüyorlardı” ifadeleriyle daha önce öğrenim gördüğü bir üniversite ile
mevcut okulu arasında bir kıyaslama yaptığında şu an ki okulunun sosyal
olarak daha düşük seviyede kaldığını vurgulamıştır. Bu bulguların aksine
ise iki katılımcı eğitim fakültesinin sosyal imkanlarını yeterli gördüklerini
dile getirmiştir. Bu bulgulara yönelik ifadeler şöyledir;
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Rezzan: Üniversiteye gelmeden önce ben küçük bir memleketten geldim.
Samsun bana çok şey kattı arkadaş çevresi anlamında. Ben sosyal bir insan
değildim. Hayatım genelde ev ve kurs arası geçiyordu. Şu an daha aktifim.
Özgür: Ben yurtdışında liseyi bitirdim. Çok farklı bir ortama geldim çünkü
orada kısıtlı bir sosyal ortam vardı. Suudi Arabistan’dan geldim.
Üniversiteyi kazandığımda en başta bu çimlerde oturup bu sosyal ortamı
hayal ederek geldim. Geldiğim zaman şehir güzel, düzenli.

3.1.3. Akademik ve İdari Personel
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun
akademik personelden memnun olmadıkları bulunmuştur. Katılımcıların
bu görüşte olmasının temel sebepleri incelendiğinde genel olarak öğretim
üyeleri ile iletişim problemleri yaşamaları ve öğretim elemanlarının
yüksek bir egoya sahip oldukları düşüncesi temel teşkil etmektedir. Ayrıca
öğretim üyelerinin birçoğunun akademik yeterliklere sahip olmadığı,
slaytlar olmasa öğretimi gerçekleştiremeyecekleri düşüncesi hakimdir.
Bunun yanında öğretim üyelerinin derslerinde siyasi söylemlerde
bulundukları, farklı görüşlere karşı açık olmadıkları ifade edilen çarpıcı
bulgulardan biridir. Bu bulgulara yönelik cümlelerden bazıları şöyledir;
Songül: Bazı hocalar dersi anlatmıyor ortaokul slaytlarını getiriyor,
sınavda bizden o kadar farklı şeyler bekliyor ki. Akademik olarak kesinlikle
çoğunun yeterli olduğunu düşünmüyorum.
Sıla: Çok egoist hocaların olduğuna inanıyorum. Çok samimi hocaların
olduğuna eminim. Bazı hocalara bir şey sormaya çekiniyorum. Sorduğum
zaman ters yanıt alabiliyorum. Fikrime saygı duyulmuyor ve bana bir şeyler
dayatılıyor. Hocaların düşüncelerine zıt şeyler söylediğimiz zaman da
dersten kalır mıyım diye düşünüyorum.

Katılımcıların bu ifadelerinin aksine 3 öğretmen adayı ise
bölümlerindeki öğretim üyelerinin anlayışlı, ılımlı ve akademik olarak
yeterli öğretmenler olduklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Fatma’nın “ben
kendi bölümüm hocalarından gayet memnunum dedikleri gibi iletişim
konusunda sıkıntı yaşıyorlarmış ama ben hazırlıkta gördüm biz hazırlıkta
hocalarımızla gezmeye dahi gittik bilgi alışverişi olsun başımız
sıkıştığından şu anda dahi hocalarımızdan gidip bir şey söyleyebiliyoruz
rahatlıkla girebiliyoruz bizim bir problemimiz yok o yönden” ve Bilgin’in
“Bizim bölümde çok fazla öğretmen yok. 5-6 tane hoca kaldı biri hariç sağ
olsunlar gerçekten iyiler. Akademik olarak yeterliler. Bize bir şeyler
katabiliyorlar.” cümleleri ile bu bulguları doğrular niteliktedir.
Katılımcıların fakülte bünyesinde yer alan idari personele yönelik
görüşleri incelendiğinde de akademik personele yönelik benzer sorunlara
sahip oldukları bulunmuştur. Bu sorunlar temelde iletişim problemleri
yaşanması, öğrencinin işlerine veya problemlerine yönelik ilgisiz
kalınması ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri yönündedir. Ayrıca
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idari personel olarak görevli olan bazı kişilerin mesleki olarak yeterli
olmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların ifadelerin bazıları şöyledir;
Bilgin: Word’den yazdır kısmından bir belge çıkartacaklar ama nasıl
yapıldığını bilmiyorlar. Elindeki teknolojiden haberdar değil.
Fatma: Ben İstanbul’da oturduğum için telefonlara ulaşamıyorum. İşim
düştüğü zaman telefonlara kimse bakmıyor, özellikle öğrenci işleri
bakmıyor.

3.1.4. Dersler ve İçerikleri
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun
bölüm ders ve içeriklerini yetersiz olarak nitelendirdiği belirlenmiştir.
Katılımcıların bu düşüncelere sahip olmasında öğrenim gördükleri özel
alanlarla ilgili derslerin yoğunlukta olmaması, mevcut derslerin mesleki
yeterliklerini geliştirmek için gereken bilgi, beceri veya donanımları
sunmaması, lise müfredatına benzer içeriklerin tekrar edilmesi gibi
etkenlerin neden olduğu söylenebilir. Katılımcıların bu bulguları
destekleyen ifadelerinden bazıları şöyledir;
Sıla: Ders ve içerik açısından baktığımız zaman birinci sınıf lisenin devamı
gibiydi. Dedim ki ben burada hiçbir şey öğrenemem matematik alıyorum,
coğrafya alıyorum, fizik kimya biyoloji alıyorum. Ben lisede bunları
görmemiştim zaten eşit ağırlıkçıyım. Bunların hiçbir faydası yok. Sadece
dersten geçmeye çalışıyorum…
Bilgin: Ben kod yazmayı öğreteceğim ileride, bilgisayarla alakalı dersleri
almam gerekir fakat onlar da yeterli değil…
İlknur: Dersleri yetersiz buluyorum ve bazı derslere yok yazılmamak için
geliyorum. Ayrıca öğrencilere bilgiyi nasıl aktarabileceğimizi anlatan
dersler çok yok. Mesela matematik alanında çok güzel programlar onların
nasıl kullanılacağını bile öğrenemedik…

Katılımcıların bu düşüncelerin yanı sıra uygulamalı dersler olan beden
eğitimi, drama, müzik ve eğitim derslerinin içeriklerini yeterli gören
öğretmen adayları da bulunmaktadır. Örneğin Sıla’nın “Beden eğitimiöğretimi aldım, drama salonumuz var drama dersi aldım. Bu tarz derslerin
bana biraz katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında çocukların
eğitimi için müzik bence çok önemli bir yer tutuyor. Müzik öğretimi ders
aldım melodika çaldım” cümleleri bu bulguları destekler niteliktedir. Bu
düşüncelere benzer şekilde İlknur “Drama öğretimi matematik öğretimi
adına gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü çocuğa bir şeyi direkt
vermek yerine ezberi yıkıp işte hani oyunlarla öğretmek çok önemli bir şey
olduğu için drama her öğrencinin alması gereken bir ders” ifadeleriyle
drama dersinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Songül de eğitim
derslerinin içeriklerini yeterli bulduğunu “Mesela eğitim dersleri bana çok
güzel katkı sağladı. Çocuklar hakkında birçok şey öğrendim. Bu yüzden
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eğitim derslerinin içeriklerini yeterli görüyorum…” cümleleriyle dile
getirmiştir.
3.2. Hayalimdeki Eğitim Fakültesi
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların çoğunluğunun
lisans eğitimi öncesinde yoğun ders içeriğinin olmadığı, eğlenceli ve rahat
bir eğitim fakültesi hayali düşledikleri belirlenmiştir. Katılımcılardan
Fatma’nın “Biz buraya gelmeden önce hocalarımız yatarak geçeceksiniz
diyorlardı. Ders falan çalışma olmayacak, eğlenceli olacak, aktivitelerde
zaman geçireceğiz diye hayal ediyordum” ve Rezzan’ın “Hocalarımız hep
kazanın nasıl olsa üniversite biter çok rahat geçecek falan diyorlardı.
Bende daha rahat bir ortam bekliyordum.” cümleleri bu bulguları
destekler niteliktedir. Bu görüşlerin aksine katılımcılardan bazılarının
derslerin daha zor olacağını bu nedenle sınıf geçme konusunda zorluk
yaşayacaklarını düşündükleri bulunmuştur.
Katılımcılardan bazıları ise üniversite de devam zorunluluğu
olmayacağını ve insanların daha bilinçli olacağını düşündüğünü ifade
etmişlerdir. Örneğin Songül bu bulgulara yönelik görüşlerini “Eğitim
fakültesi olarak insanları daha olgun daha bilinçli bekliyordum ama tam
tersi çıktı. Mesela buraya gelmeden önce iki üç gün okula gider gelirim
diye düşünüyordum. Devam zorunluluğu olmaz diye düşünüyordum ama
şu an haftanın her günü okuldayım” şeklinde ifade etmiştir. Bu görüşlerin
yanı sıra katılımcılardan bazılarının lisans öğrenimi öncesinde eğitim
fakültesinin daha çok uygulamalı derslerin olduğu bir yapıya sahip
olduğunu ve sınıfların lisans dallarına ait materyallerle dizayn edilmiş
olduğunu hayal ettiklerini bulunmuştur. Katılımcıların bu bulguları
destekleyen ifadelerinden bazıları şöyledir;
Sıla: Teorik kısımdan çok uygulama kısmının zirvede olmasını
bekliyordum. Ben sınıf öğretmeni olduğum zaman köy okuluna gitme
ihtimalim çok yüksek. Soba yakmayı öğrenebileceğim tarımla ilgili şeyleri
öğrenebileceğim, bitkilerle uğraşabileceğim ya da daha farklı şeylerle
uğraşabildiğim bir ortam. Benim çocuklarla beraber bahçe işlerini
yapabildiğim bir üniversite hayal ediyordum…
İlknur: Bir öğrenciye neyi nasıl anlatacağımı öğreneceğimi sanıyordum.
Materyal olarak da buraya gelmeden önce matematik okuyacaksam
okuduğum sınıfta matematik okuduğumu hissedeceğim şeyler olacağını
düşünüyordum…

Katılımcıların lisans eğitimine başladıktan sonra elde ettikleri
deneyimlerden yola çıkarak hayallerindeki oluşturduğu eğitim fakültesine
yönelik görüşleri incelendiğinde; lisans öncesi bazı beklentilere benzer
olarak eğitim fakültelerinin daha çok uygulamaya ağırlık veren, geniş
akademik kadro ve öğrenim imkanlarına sahip olan, öğretim üyesi
profilinin eşitlik, özgürlük gibi konuları önemseyen ve iletişim becerisi
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yüksek kişilerden oluştuğu, öğrencilerine çeşitli sanat dallarında
kendilerini geliştirme imkanı sunan, neyin öğretileceğinden çok nasıl
öğretileceği üzerine odaklanan, sürekli değişmeyen bir lisans programı ile
güven veren, gelişen öğretim teknolojilerine takip eden ve bunları
öğrencilerine aktarmak için gerekli alt yapıyı sağlayabilen bir eğitim
fakültesi hayal ettikleri bulunmuştur. Katılımcıların bu bulgulara yönelik
ifadelerinden bazıları şöyledir;
Sıla: Farklılıklara saygılı hocalar olmalı… Nasıl öğretileceğinin
öğretilmesini isterdim. Uygulamaya koyabilme aşamasının öğretilmesini
isterdim. Öğretmenlik mesleğine yönelik eğitimin yanında sanatsal ve
kültürel açıdan da yetiştirilmek isterdim. Öğrencinin psikolojisini anlama
açısından da öğretim üyeleri ile diyalog içinde olmak isterdim.
Rezzan: Bizim kütüphanemiz zaten çok küçük bir kütüphane, hani belirli
kaynaklar var. Onlar da hep böyle eski kitaplar. Yukarı kampüsteki
kütüphaneye verilen önemi aşağıdaki kütüphaneye de verebilirlerdi.
Öğrencilerin kolayca ulaşabileceği bir kütüphane olsun isterdim.
İlknur: Ben yok yazılmak için değil de gerçekten o dersten bir şey
öğrenerek çıkmak için gelmek isterdim. Matematik öğretimi adına verilen
derslerin matematiği nasıl anlatacağıma yönelik olmasını isterdim.
Öğrenci ile iletişim konusunda çok daha iyi bir fakülte hayal ediyorum.
Fatma: Öğrenciye iyi bir eğitim veren fakat bu eğitimin sadece bilgiye
dayalı olmadığı bir fakülte. Bunun dışında eğitim fakültesine öğrencilerin
seçilerek alınmasını isterdim. Daha ahlaklı, ağır başlı kişilerin.
Bilgin: Hayalimdeki eğitim fakültesinde teknolojik alt yapının çok geniş
olmasını isterdim.

4. Sonuç Tartışma ve Öneriler
Çalışma kapsamında öğretmen adayları, öğrenim gördükleri eğitim
fakültesini çeşitli açılardan değerlendirmiş ve hayal ettikleri eğitim
fakültesine yönelik görüşlerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının,
öğrenim gördükleri fakülteye yönelik değerlendirmelerinin ağırlıklı olarak
olumsuz noktalar üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu durum öğretmen
adaylarının, fakültelerinden genel anlamda memnun olmadıkları sonucunu
işaret etmektedir. Literatürde öğretmen adaylarının fakültelerine yönelik
memnuniyet düzeylerini ele alan nicel çalışmalar incelendiğinde, öğretmen
adaylarının memnuniyet düzeylerinin orta-düşük (Kara, 2017) ve orta
(Jafarova, 2019) düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmen
adaylarının fakültelerinden memnuniyetinin yüksek seviyede olduğunu
belirten araştırmalar da yer almaktadır (Aksu, 2016; Diktaş, 2015). Özçakır
Sümen ve Çağlayan (2013) ise yaptıkları nitel araştırmada bu araştırmanın
sonuçlarına paralel olarak öğretmen adaylarının genel anlamda
fakültelerinden
memnun
olmadıklarını
belirtmektedir.
Nicel
araştırmalarda öğretmen adaylarının fakültelerinden memnuniyet
düzeyleri genelde orta ve üstü düzeylerde bulunurken Özçakır Sümen ve
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Çağlayan’ın (2013) nitel araştırma yöntemini benimsediği çalışmasında
memnuniyetsizliğin ortaya konulması nitel araştırmaların, derinlemesine
bilgi elde edebilme imkanı tanımasıyla açıklanabilir.
Fiziki koşullar ile ilgili bulgulara göre katılımcıların genelinin,
fakülteye ulaşım olanaklarını yetersiz bulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Fakülteleri ana kampüste yer alan öğretmen adayları kampüslerinin
şehirden uzakta olmasından ve fakülteye ulaşım koşullarının
yetersizliğinden şikâyet etmektedirler. Şehir merkezine daha yakın başka
bir kampüste eğitim gören öğretmen adayının ise böyle bir şikayetinin
olmadığı görülmüştür. Sarıdede ve Aslan (2017) tarafından yapılan
çalışmada üniversiteye ulaşım probleminin, öğretmen adaylarının
devamsızlık yapmasının nedenlerinden biri olduğu ortaya koyulmuştur.
Buradan hareketle, fakültenin ulaşım olanaklarının öğretmen adaylarının
devamsızlık durumlarını ve dolayısıyla da akademik başarıları, sosyal
etkileşimleri gibi durumları olumsuz etkileyebileceği söylenebilir. Ayrıca
Akar (2012), üniversitenin coğrafi konumunun öğrencilerin üniversite
tercihlerine etki eden faktörler arasında olduğuna dikkat çekmektedir. Bu
sebeple üniversiteye ulaşımın önemsenmesi ve bu anlamda kolaylıkların
sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Öğretmen adaylarının, fakültelerinin fiziki koşulları çerçevesinde
değerlendirdikleri derslikleri birçok açıdan eksik bulduğu, bu araştırmada
ulaşılan bir diğer sonuçtur. Bu sonuç literatürle de desteklenmektedir
(Arici, Ekin & Efendioğlu, 2019; Baştürk, 2015). Öğretmen adayları,
dersliklerinin; ders materyalleri, teknolojik araç-gereç ve alt yapı açısından
eksikleri olduğunu düşünmekte ve dersliklerde yer alan teknolojik aletlerin
genellikle arızalı olduğunu belirtmiştir. Literatürde, ulaşılan bu sonuca
paralel olarak, üniversite öğrencilerinin üniversitedeki araç gereçlerin
yetersiz olduğunu belirttikleri araştırmalara rastlanmıştır (Arici, Ekin &
Efendioğlu, 2019; İçli & Vural, 2010). Ayrıca öğretmen adaylarına göre
dersliklerin aydınlatma ve havalandırma koşulları uygun değildir. Başka
bir ifadeyle öğretmen adayları sınıf içi hava kalitesini ve sınıfın aydınlatma
düzeyini yetersiz bulmaktadır. Literatürde, bu araştırmalarla çelişen
sonuçların ortaya çıktığı çalışmalar da yer almaktadır. Tor ve Demir
(2019), öğretmen adaylarının ısı, ışık ve düzeniyle ilgili olumlu görüşlere
sahip olduklarını belirtmektedir.
Fiziki koşullar çerçevesinde değerlendirilen bir diğer etmen ise
fakültenin yemekhanesi ve kantinidir. Fakülte yemekhanesi ve kantininde
çıkan yemeklerin, öğretmen adayları tarafından beğenildiği fakat hijyen
açısından kurallara yeterince uyulmadığının düşünüldüğü sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmen adayları, yemekhane ve kantinlerde kullanılan
tabak, kaşık gibi gereçlerin yeterince temiz olmadığını düşünmektedirler.
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Literatürde üniversite öğrencilerinin yemekhane ve kantinlerden
memnuniyetinin düşük seviyede (Akdevelioğlu, Gümüş & Şimşek, 2013;
İçli & Vural, 2010) olduğunu belirten çalışmalar var olmakla birlikte
öğrencilerin yemekhaneden memnun olduklarını belirten çalışmalar
(Çelik, 2012) da yer almaktadır. İçli ve Vural (2010) öğrencilerin,
yemekhaneden memnun olmamasında yemeklerin tat, görünüm ve
temizliği ile yemek almak için beklenen sürenin etkili olduğunu
belirtmektedir. Bu araştırmada da öğretmen adayları yemekhanenin yeterli
büyüklükte olmamasından dolayı önünde uzun kuyrukların oluştuğunu ve
yemek yemek için harcanan zamanın bu sebeple fazla olduğunu
belirtmişlerdir. Hem bu araştırmanın hem de literatürdeki diğer
araştırmaların sonuçları dikkate alındığında fakültelerin; kantin,
yemekhane başta olmak üzere tüm ortak alanlarının temiz ve yemeklerinin
kaliteli olması gerektiği söylenebilir.
Fiziki koşullar kategorisi altında değerlendirilen bir diğer konu ise
fakülte kütüphanesidir. Elde edilen sonuçlara göre fakülte kütüphanesi
öğretmen adayları tarafından çalışma alanlarının düzeni ve kullanışlılığı,
basılı ve dijital kaynakların mevcudiyeti ile bilgisayar ve internet alt yapısı
açısından yeterli görülmektedir. Bununla birlikte fakülte kütüphanesine
yönelik birtakım olumsuz görüşlerin de yer aldığı göze çarpmaktadır.
Öğretmen adaylarından bazıları kütüphanede yer alan çalışma masalarının
yetişkin bireylere uygun olmadığını ve bu sebeple de kullanışlı
olmadıklarını belirtmiştir. Başka bir öğretmen adayı ise kendi alanına
yönelik kitapların bulunmadığını belirterek belirli alanlarda yaşanan
kaynak eksikliğine dikkat çekmiştir. Yılmaz (2004), üniversite
kütüphanelerindeki hizmetlerden memnun olunmamasının sebebini
üniversite kütüphanelerinde müşteri merkezli hizmet yapılanmanın
olmamasıyla açıklamaktadır. Polat ve Odabaş’a (2011) göre ise üniversite
kütüphanelerinin sahip olduğu olanakların yetersizliği, özellikle kamu
üniversitesi kütüphanelerinin nitelikli hizmet üretebilmelerinin önündeki
en büyük engeldir.
Fakültenin sahip olduğu sosyal imkanlar ele alındığında öğretmen
adaylarının genel olarak fakültelerinin sunduğu sosyal imkanlardan
memnun olmadığı, bu imkanları yetersiz bulduğu söylenebilir. Bu
imkanları yeterli gören öğretmen adaylarının ise daha önce yaşadıkları
şehirlerle yaptıkları kıyaslamadan dolayı fakültelerinin ve şu an yaşadıkları
şehrin imkanlarını “görece” daha yeterli buldukları görülmüştür. Öğretmen
adayları, öğrenim gördükleri fakültede kendilerini geliştirecek ve güzel
vakit geçirebilecek sosyal imkanların olmadığını ifade etmişlerdir. Alanda
yer alan başka çalışmalarda da fakültelerde sınıf dışı etkinlik veya boş
zaman aktivitelerinde kullanılabilecek mekanların yetersiz görüldüğü
bulguları yer almaktadır (Akyüz & Türkmen, 2016; Tor & Demir, 2019).
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Özcan (2016), üniversitenin sunduğu sosyal imkanların, üniversite
tercihlerine etki eden bir faktör olduğunu belirtmektedir. Öğrencilerin
motivasyonuna ve aidiyet duygularına doğrudan veya dolaylı yolla etki
eden sosyal ve kültürel olanakların sağlanması özellikle öğretmen
yetiştiren bir kurum olan eğitim fakültelerinde göz ardı edilmemelidir.
Araştırmada, akademik personele yönelik değerlendirmelerde farklı
bölümlerde okuyan öğretmen adaylarının farklı değerlendirmelerde
bulundukları görülmektedir. Akademik personelden memnun olmayan
öğretmen adaylarının, bu durumun temel sebebi olarak yaşadıkları iletişim
problemlerini gösterdikleri söylenebilir. Ayrıca öğretmen adayları
arasında; akademisyenlerin yüksek egoya sahip olduğu, akademik
yeterliliğe sahip olmadıkları, siyasi söylemlerde bulundukları ve farklı
görüşlere karşı açık olmadıkları görüşleri hakimdir. Demirtaş ve Çoban’ın
(2014) çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin akademik personele
yönelik daha çok olumsuz yönde metafor ürettikleri belirlenmiştir.
Bununla birlikte, Aksu, Çivitçi ve Duy (2008) da yükseköğretim
öğrencilerinin, öğretim elemanları ile ilgili algılarının; öğretim
elemanlarının davranışları, ders uygulamaları ve ölçme değerlendirme
uygulamaları boyutlarında olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Bununla
birlikte Sarıdede ve Arslan (2017), öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki
iletişim yetersizliğinin öğretmen adaylarının devamsızlık yapmasına neden
olan bir etmen olduğunu ifade etmektedirler. Akademik personel ile ilgili
aksi yönde görüş bildiren öğretmen adayları ise bölümlerindeki öğretim
üyelerinin anlayışlı, ılımlı ve akademik olarak yeterli olduklarını
belirtmişlerdir. Öğretmen adayları ile yapılan başka bir araştırmada
öğretmen adaylarının powerpoint sunusu yardımıyla ders işlemeyen ve
sınıfı aktif tutmayı başarabilen öğretim elemanlarını yeterli, dersi
powerpoint sunusu yardımıyla işleyen ve dersi öğrenciye işlettiren öğretim
elemanlarını yetersiz gördükleri sonucuna ulaşılmıştır (Diktaş, 2015). Bu
araştırmada öğretim elemanlarını yetersiz gören öğretmen adaylarının
ifadelerinde de powerpoint sunusunun yer alması dikkat çeken bir
noktadır. Yapılan başka araştırmalarda ise öğrencilerin, fakültelerindeki
öğretimden, sosyal yaşamla karşılaştırıldığında çok daha fazla memnun
olduğu (Awang & Ismail, 2010) ve öğretmenlere erişim, çalışmalara dönüt
alma gibi konularda akademisyenlerden memnun oldukları (Brinkworth,
McCann, Matthews & Nordström, 2009) sonuçlarına ulaşılmıştır.
Yükseköğretimde eğitim kalitesinin öğrencilerin üniversite seçiminde
etkili bir faktör olduğu (İlgan, Ataman, Uğurlu & Yurdunkulu, 2018) ve
eğitim kalitesinin ise akademik kadro ile ilişkili olduğu göz önünde
bulundurulduğunda öğretmen adaylarının bu konudaki görüşlerinin
önemsenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmada aynı zamanda
öğretmen adayları, idari personel hakkında öğrencinin işlerine veya
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problemlerine yönelik ilgisiz kaldıkları, sorumluluklarını yerine
getirmedikleri ve işlerinde yetersiz oldukları yönünde görüş
bildirmişlerdir.
Ders ve ders içeriklerine yönelik değerlendirmelerden elde edilen
bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının genel olarak bölümlerinin
derslerini ve bu derslerin içeriklerini yetersiz gördükleri sonucuna
ulaşılmaktadır. Öğretmen adayları, aldıkları derslerin onları öğretmenliğe
hazırlayacak yeterlilikte olmadığını düşünmektedirler. Öğretmen
adaylarının bu görüşe sahip olmasında alan derslerinin yoğunlukta
olmaması, mevcut derslerin mesleki yeterliklerini geliştirmek için gereken
bilgi, beceri veya donanımları sunmaması, lise müfredatına benzer
içeriklerin tekrar edilmesi gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir.
Beşoluk ve Horzum’un (2011) çalışmasında öğrencilerin yarısından daha
azının alan derslerinin tamamının önemli olduğunu, yaklaşık %9’unun ise
derslerin çok büyük bir kısmının gereksiz olduğunu belirtmesi dikkat
çekicidir. Ayrıca okul öncesi (Şahin, Kartal ve İmamoğlu, 2013), sınıf
(Şahin & Kartal, 2013) ve beden eğitimi öğretmeni adayları (Bulca, Saçlı,
Kangalgil & Demirhan, 2012) da mevcut öğretmen yetiştirme
programlarında değişiklik yapılması gerektiğini ve bu değişiklikler
yapılırken öğrenci ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini
belirtmektedirler. Bunun aksine Aksu (2016), öğretmen adaylarının büyük
bir bölümünün bölümlerinden memnun olduğunu ortaya koymaktadır.
Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuca göre öğretmen adayları aldıkları
derslerin, onları mesleğe hazırlayacak içeriğe sahip olması gerektiğini ve
uygulama ağırlıklı bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünmektedirler.
Şahin, Zoraloğlu ve Fırat’ın (2011) yaptığı araştırmaya göre de üniversite
öğrencilerinin üniversiteden öncelikli beklentisi mesleğe hazırlanmadır.
Arici, Ekin ve Efendioğlu’na (2019) göre de üniversite öğrencileri
derslerinin mesleğe hazırlamaya yönelik ve uygulamaya dönük, pratik
bilgilerle dolu olmasını istemektedirler. Araştırmada aynı zamanda beden
eğitimi, drama, müzik gibi uygulamaları dersler ile eğitim derslerinin
öğretmen adayları tarafından içerik açısından yeterli görüldüğü sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmen adayları bu dersleri, çocukları anlamada ve onların
dünyasına girmede birer araç olarak görmekte ve aldıkları eğitimin bu
açıdan yeterli olduğunu düşünmektedirler. Sosyal bilgiler öğretmeni
adayları da bu araştırmanın sonuçlarına paralel bir şekilde uygulama
derslerinin mesleği tanıma, öğrencilerle iletişim ve sınıf yönetimi
becerilerini geliştirme, kuramsal bilgileri uygulayabilme boyutlarında
oldukça yararlı olduğunu düşünmektedir (Beldağ & Yaylacı, 2014).
Öğretmen adaylarının, hayallerindeki eğitim fakültesini betimlerken
lisans eğitimlerine başlamadan önceki beklentileri ve mevcut
deneyimlerinden yola çıkarak görüş bildirdikleri göze çarpmaktadır.
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Öğretmen adaylarının, lisans eğitimine başlamadan önce hayal ettikleri
eğitim ve fakülte ortamı incelendiğinde genel olarak eğlenceli ve rahat bir
ortam beklentisinin hâkim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları
öğretmenlik eğitimine başlamadan önce eğitim fakültesinin yoğun
derslerin, devamsızlığın olmadığı, çokça aktivitenin gerçekleştiği, daha
bilinçli insanların yer aldığı ve alanda ihtiyaç duyulan becerileri
edinecekleri bir eğitim ve fakülte ortamı hayal etmişlerdir. Azınlıkta
olmakla birlikte aksi yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının ise
çevrelerindeki olumsuz örneklerden yola çıkarak zor bir eğitim hayatı
beklentisiyle öğrenimlerine başladıkları görülmüştür. Bu beklentilerin
hiçbirinin mevcut koşullar tarafından karşılanmadığı bu araştırmada
ulaşılan sonuçlardan bir diğeridir. Öğretmen adaylarının hayallerindeki
eğitim fakültesinin öncelikle onları gerçek öğretmenlik deneyimine
hazırlayan ve uygulama ağırlıklı öğretim yapan bir eğitim fakültesi olduğu
söylenebilir. Öğretmen adayları aynı zamanda eşitlik ve özgürlük gibi
konuları önemseyen ve iletişim becerisi yüksek öğretim üyelerinden
oluşan geniş bir akademik kadroya sahip bir eğitim fakültesi hayal
etmektedirler. Ayrıca gelişme ve yeniliklere ayak uyduran ve pratiğe
dönük bir eğitim ile birlikte öğrencilerin kendilerini farklı açılardan
geliştirmelerine olanak tanıyan imkanlara sahip bir fakülte öğretmen
adaylarının hayalleri arasında yerini almaktadır. Tüm bunlarla birlikte
öğretmen adaylarının sürekli değişen öğretmen yetiştirme programından
rahatsız olduğu ve bu sebeple de hayallerinde eğitim fakültesine sabit bir
öğretmen yetiştirme programını ekledikleri bu araştırmada ulaşılan
sonuçlar arasındadır.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar çerçevesinde birtakım öneriler
geliştirilmiştir. Öncelikle bu araştırmada elde edilen veriler ve ulaşılan
sonuçlar nitel araştırmanın doğası gereği genellenebilir özelliğe sahip
değildir ve araştırmanın çalışma grubu, çalışma grubuna sorulan sorular ve
elde edilen cevaplar ile sınırlıdır. Dolayısıyla benzer çalışmalar farklı
araştırmacılar tarafından farklı yapı ve özelliklere sahip eğitim
fakültelerinde yapılarak araştırmada elde edilen verilerin genellenebilirliği
ortaya konulabilir. Ayrıca gelecek araştırmalar öğretmen adayları ve
fakülte arasındaki ilişkiyi farklı yönleriyle araştırarak literatüre katkı
sağlayabilir. Öğretmen adaylarının fakültelerinden memnuniyeti, onların
motivasyon ve aidiyet duygularını doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla
eğitim fakültelerinde öğrenci memnuniyet araştırmalarının derinlemesine
yapılması ve bu araştırmaların sürekli hale getirilmesi önerilmektedir.
Ayrıca yapılacak bu araştırma sonuçlarından idari ve akademik personel
ile diğer bütün muhataplar haberdar edilerek, sorunlara kolektif yollarla
çözüm üretilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte akademisyenlerin,
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öğrencilerle olan ilişkilerini geliştirerek onların istek ve ihtiyaçlarından
haberdar olması bu araştırma kapsamında geliştirilen bir diğer öneridir.
Kaynakça
Akar, C. (2012). Üniversite seçimini etkileyen faktörler: İktisadi ve İdari
Bilimler öğrencileri üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 7(1), 97-120. Erişim adresi:
https://ssrn.com/abstract=2914087
Akdevelioğlu, Y., Gümüş, H., ve Şimşek, I. (2013). Üniversite
öğrencilerinin okul kantinlerindeki beslenme hizmetlerine yönelik
görüşleri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 48(2), 124-135. Erişim
adresi:
http://tisej.com/makale_ozet.php?MSID=vwO8dVRF65OtAjoEFK4v
pnfSiUdIdU9UJUkp1skOKts%
Aksu, H. H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin
bölümleri hakkındaki görüşleri: Giresun Üniversitesi örneği.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 299-316. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22606/241598
Aksu, M. B., Çivitçi, A., ve Duy, B. (2008). Yükseköğretim öğrencilerinin
öğretim elemanlarının ders uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına
ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16),
17-42.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108712
Akyüz, H. ve Türkmen, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin boş zaman
faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi: Bartın Üniversitesi
örneği. International Journal of Science Culture and Sport, 4(1), 340357.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjscs/issue/24486/259562
Appleton Knapp, S. L., & Krentler, K. A. (2006). Measuring student
expectations and their effects on satisfaction: The importance of
managing student expectations. Journal of Marketing Education, 28(3),
254–264. https://doi.org/10.1177/0273475306293359
Arici, F., Ekin, Ö. ve Efendioğlu, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin
üniversite eğitimi ve yaşamına ilişkin problemleri: bir durum çalışması.
Journal of Advanced Education Studies, 1(2), 79-95. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/617613
Awang, H. & Ismail, N. A. (2010). Undergraduate education: A gap
analysis of students’ expectations and satisfaction. Problems of
Education in the 21st Century, 21, 21–28. Retrieved from
http://oaji.net/articles/2014/457-1400135515.pdf

337

Ayres, L. (2008). Thematic coding and analysis. In Given, L. M. (Eds.),
The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (pp. 867-868).
Thousand Oaks: SAGE Publications.
Balloo, K., Pauli, R., & Worrell, M. (2015). Undergraduates’ personal
circumstances, expectations and reasons for attending university.
Studies
in
Higher
Education,
42(8),
1373–1384.
https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1099623
Baştürk, S. (2015). Öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında sınıf
öğretmenliği programı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 34-49.
Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/562577
Beldağ, A. ve Yaylacı, A. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
eğitim sistemi hakkındaki görüşleri. Electronic Journal of Social
Sciences, 13(48). https://doi.org/10.17755/esosder.28018
Beşoluk, Ş. & Horzum, M. B. (2011). Prospective teachers’ views
regarding pedagogical courses, field knowledge courses and
willingness to serve as a teacher. Ankara University Journal of Faculty
of
Educational
Sciences,
44(1),
17-49.
https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001214
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.
Qualitative
Research
in
Psychology,
3(2),
77-101.
https://www.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Brinkworth, R., McCann, B., Matthews, C., & Nordström, K. (2009). First
year expectations and experiences: Student and teacher perspectives.
Higher
Education,
58(2),
157-173.
Retrieved
from
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-008-9188-3
Bulca, Y., Saçlı, F., Kangalgil, M., ve Demirhan, G. (2012). Beden eğitimi
öğretmenlerinin öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri.
Eğitim
ve
Bilim,
37(165),
81-92.
Erişim
adresi:
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1002/409
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., &
Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara:
Pegem Akademi.
Canata, F. (2012). Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri
(Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Casazza, M. E., & Bauer, L. (2006). Access, opportunity, and success:
Keeping the promise of higher education. Westport: Greenwood
Publishing Group.

338

Coşkun, H. (2009). Türkiye ve Almanya’da yabancı dil öğretmeni
yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 61-73. Erişim adresi:
http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/hc_karsilastirma/hc_karsilastirma
.htm
Crosby, L. (1991). Expanding the role of CSM in total quality.
International Journal of Service Industry Management, 2(2), 5-19.
Retrieved
from
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/095642391100
06888/full/html
Çelik, M. (2012). Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerine
Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinde bir uygulama. Journal of
Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10). Erişim adresi:
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=a79f
aeda-7d82-4b7a-9e02-995b86f361f6%40pdc-v-sessmgr01
Çetintaş, H., Bicil, İ. M., ve Türköz, K. (2018). Balıkesir Üniversitesi
öğrencilerinin akademik hizmetlere ilişkin beklentileri ve yaşam
memnuniyet düzeyi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(2),
124-140.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/38521/396921
Çokluk Bökeoğlu, Ö., ve Yılmaz, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin
fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
40(2), 179-204. Erişim adresi: http://static.dergipark.org.tr/articledownload/ee3a/1e52/6259/imp-JA56RA99RM-0.pdf?
Dean, A. M. (2004). Rethinking customer expectations of service quality:
are call centers different? Journal of Services Marketing, 18(1), pp. 6078. https://doi.org/10.1108/08876040410520717
Demirtaş, H. ve Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin öğretim
elemanlarına ilişkin metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3),
1279-1300.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22601/241480
Diktaş, A. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin şehre, üniversiteye ve
öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin memnuniyet durumları. Uşak
Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-77. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/21630/232409
Donat Bacıoğlu, S. D., & Vural, L. (2018). Öğretmen adaylarının
akademik hizmetlere ilişkin görüşleri ve memnuniyet düzeyleri.

339

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 158-178.
https://doi.org/10.21764/maeuefd.364465
Dönmez, A., Özoğlu, E. A, ve Yıldırım, N. (2018). Eğitim fakültesi
öğrencilerinin kalite bağlamında öğretim elemanlarından beklentileri.
Electronic Journal of Education Sciences, 7(14), 124-138. Erişim
adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/40720/356997
İz Bölükoğlu, H. (2002). Bilgi çağında eğitim fakültelerinde resim iş
eğitiminin genel bir değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi
Dergisi,
22(3),
247-259.
Erişim
adresi:
http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6764/91010
Gökyer, N. (2012). Fırat Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin bazı
akademik hizmetlere ilişkin beklentileri. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Dergisi,
22(2),
139-154.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/45179/565661
Hoshino, E. (2009). From teacher-oriented to student-oriented education
for sustainable development: Re-orienting undergraduate education at
the university campus. Review of Policy Science And İnternational
Relations
11,
79-104.
Retrieved
from
http://ir.lib.uryukyu.ac.jp/handle/20.500.12000/10148
İçli, G. E. ve Vural, B. B. (2010). Toplam kalite yönetimi ve uygulamaları
çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi meslek yüksekokulları öğrenci
memnuniyeti araştırması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler
Dergisi,
28(1),
335-349.
Erişim
adresi:
http://hdl.handle.net/20.500.11857/955
İlgan, A., Ataman, O., Uğurlu, F., ve Yurdunkulu, A. (2018). Üniversite
seçimini etkileyen faktörler: Üniversite 1. sınıf öğrencileri üzerine bir
araştırma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 199-216. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/41774/415296
Jafarova, M. (2019). Eğitim fakültelerinde öğrenci memnuniyeti: Sakarya
Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Kara, Ö. T. (2017). Çukurova üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünde
okuyan öğrencilerin Türkçe öğretmenliği programı ve program
dâhilinde sunulan hizmetler konusundaki memnuniyet düzeyleri.
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 144-157. Erişim adresi:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572670.pdf
Küçük, F., Arslan, B., ve Erkan, N. U. R. (2018). Hizmet kalitesi algısı ile
memnuniyet düzeyi arasındaki ilişki: Harran üniversitesi öğrencileri

340

üzerine bir uygulama. Econharran, 2(2), 40-56. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/econharran/issue/38815/451275
Letcher, D.W. & Neves J.S. (2010). Determinant of undergraduate
business student satisfaction. Research in Higher Education Journal, 126.
Retrieved
from
https://pdfs.semanticscholar.org/8722/15a270f8b802c9ac79abee5ae61
d221573df.pdf?_ga=2.24450937.2116845215.15894650581642613579.1553082011
Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber.
S. Turan (Çev. Edt.). Ankara: Nobel Yayınevi.
Naralan, A. ve Kaleli, S. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversiteden
beklentileri ve bölüm memnuniyeti araştırması: Atatürk Üniversitesi
örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-11. Erişim
adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oybd/issue/16339/171078
Nurluöz, Ö., Birol, C., ve Silman, F. (2010). Üniversitelerde eğitim
yöneticilerinin yöneticilik davranışlarının öğretim elemanı ve öğrenci
görüşlerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergisi,
16(4),
579-601.
Erişim
adresi:
http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/904
Özçakır Sümen, Ö. & Çağlayan, K.T. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim
fakültesinden memnuniyet düzeyleri ve hayal ettikleri eğitim ortamı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 249-272.
https://doi.org/0.7822/egt238
Özçakır Sümen, Ö. ve Kesten, A. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin
öğretim elemanlarından beklentileri ve beklentilerinin karşılanma
düzeyine ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 13(1), 183-199. https://doi.org/10.21547/jss.256837
Özdemir, S., Kılınç, A. Ç., Öğdem, Z., ve Er, E. (2013). Eğitim fakültesi
öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyet
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yükseköğretim
ve Bilim Dergisi, 3(3), 228-235. Erişim adresi: http://higheredusci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1626.pdf
Özerdem, F. (2016) Uluslararasılaşma-Ne kadar, Kime ve Sonuç?. İstanbul
Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 77-95. Erişim adresi:
http://efd.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2020/03/efd_v2i02004.pdf
Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M.
Bütün ve S.B. Demir (Çev. Edt.). Ankara: Pegem Akademi.

341

Polat, C. ve Odabaş, H. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri:
Standartlar ve yönetici görüşleri doğrultusunda niceliksel bir
değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
15(1), 43-62. Erişim adresi: http://eprints.rclis.org/28784/
Robledo, M. A. (2001). Measuring and managing service quality:
integrating customer expectations. Managing Service QUALİTY: An
İnternational
Journal,
11(1),
21-31.
https://doi.org/10.1108/09604520110379472
Sarıdere, U. ve Arslan, Y. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin
devamsızlık nedenleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi,
19(2),
341-351.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/34128/378537
Soba, M. ve Şimşek, Ö. (2016). Üniversite öğrencilerinin öğretim
elemanlarından kalite beklentileri: bir alan araştırması. ISGUC The
Journal of Industrial Relations And Human Resources, 18(1), 116-138.
Erişim
adresi:
http://www.isguc.org/?p=article&id=620&cilt=18&sayi=1&yil=2016
Şahin, Ç. ve Kartal, O. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf
öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 164-179. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21644/232681
Şahin, Ç., Kartal, O. Y. ve İmamoğlu, A. (2013). Okul öncesi öğretmen
yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının
görüşleri. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 101118.
Erişim
adresi:
http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/854bb8d19f52-e711-80ef-00224d68272d
Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., ve Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin
yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri
ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergisi,
17(3),
429-452.
Erişim
adresi:
https://pegem.net/dosyalar/dokuman/127668-2012010417189sahin.pdf
Tor, D. L. ve Demir, C. E. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim
fakültesinin fiziksel ortamı hakkında görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim
Dergisi, 9(3). https://doi.org/10.5961/jhes.2019.347
Yavuz, S. ve Akman, Z. (2018). Üniversitelerin sunmuş olduğu hizmetin
öğrenciler tarafından algılanması: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari

342

Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(17), 39–62. Erişim adresi:
http://earsiv.erzincan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/163
2/Bart%c4%b1n%20iibf%20dergisi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma
yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, E. (2004). Üniversite kütüphanelerinde toplam kalite yönetimi ve
kullanıcı memnuniyeti. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi,
21(1),
203-218.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41195/508508

343

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA
ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Examination of Social Studies Teachers' Conflict Resolution Skills
Yasin Keçicioğlu & Selma Güleç
Giriş
Toplumun varlığını sürdürmesinde önemli bir role sahip olan eğitim
sisteminin en işlevsel parçası olan okullar, eğitim politikalarını ve genel
ve özel eğitim amaçlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür (Açıkalın,
1995). Sosyal bilgiler eğitiminin genel amacı bireylere öncelikle kendini
ve fiziksel-sosyal çevresini anlamalarına yardımcı olma, bireylerin
kendilerine ve sosyal-fiziksel çevrelerine karşı olumlu değer ve tutumlar
geliştirmesine ve sahip oldukları bu bilgi ve değerleri eyleme
dönüştürebilmelerine yardımcı olmaktır (Doğanay, 2006). Sosyal bilgiler,
hemen her bakımdan değişen dünya koşullarında bilgiye dayalı karar alıp
problem çözebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek amacıyla sosyal ve
beşeri bilimlerden aldığı içeriği disiplinler arası yaklaşımla kaynaştırarak
kullanan bir öğretim programıdır” (Öztürk, 2012).
Sosyal bilgiler dersi programda şu şekilde tanımlanmaktadır (MEB,
2005):
‘’Sosyal
Bilgiler,
bireyin
toplumsal
var
oluşunu
gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya,
ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk
gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme
alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın
sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek
bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle
oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir’’.



Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeyleri İle Çatışma Çözme
Becerilerinin İncelenmesi (Bursa İli Örneği)” adlı yüksek lisans tezinin bir bölümünden
hazırlanmıştır.
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Sosyal Bilgiler dersi de Sosyal Bilimlere dayalı olarak oluşturulmuş
disiplinler arası bir derstir. Ayrıca çatışma, işbirliği, farklılıklar, değerler
gibi kavramlar sosyal bilgiler programının temel bileşenleridir (Sunal ve
Haas, 2002). Sosyal Bilgiler dersi öğrencilere çatışmaları barışçıl bir
şekilde çözmek için gerekli olan becerileri kazandırmayı amaç edinmiş
bir derstir. Aynı zamanda Sosyal Bilgiler dersi, toplumsal yapı içerisinde
bireysel, toplumsal ve kültürel kimliğin bilincinde olan; demokratik
değerleri ve yaşam biçimlerini benimsemiş; ülkesini ve tüm dünyayı
ilgilendiren sorunlara duyarlı; problem çözebilen, karar verebilen ve
vatandaşlık sorumluluğunun gerektirdiği becerileri kazanmış etkin
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Yaşar, 2008).
Okullar, öğrencilerin kendilerini her türlü tehlikeye karşı güvende
hissedecekleri, başkalarıyla birlikte çalışma olanakları bulabileceği ve
farklılıkların doğal karşılandığı öğrenme ortamlarıdır (Öğülmüş, 2006).
Çatışmalar her yerde olabildiği gibi okullarda da gözlenmektedir.
Öğretmenler çoğu zaman öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve çözmek
zorunda kalırlar. Çatışmalar çözülmeden öğrencilerin dikkatlerini
çalışmaya vermeleri olanaksızdır (Açıkgöz, 2003). Öğrencilerin Sosyal
Bilgiler dersini zorunlu olarak aldığı düşünüldüğünde etkin vatandaşlar
yetiştirmek için çatışma çözme becerilerinin bu dersle ilişkilendirilmesi
önemlidir (Kabapınar, 2009).
Çatışma, iki veya daha fazla kişi ya da grubun kıt kaynakları
paylaşımında öncelikli konuma geçmek istemesinden, güç, statü, çıkar ve
diğer isteklere sahip olma çekişmesinden kaynaklanan anlaşmazlık veya
uyuşmazlıktır (Ergin, 1999; Karip, 1999). Çatışma, anlaşmazlık ve
uyuşmazlıkların olduğu her durumda karşımıza çıkan evrensel bir
kavramdır (Özkalp ve Kırel, 2010). Yavuzer (2003) çatışmayı, insan
ilişkilerinde bireylerin karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarına
müdahale etmesi durumunda ya da değerleri uyuşmadığı zaman ortaya
çıkan uyuşmazlık, zıtlaşma, kavga ve sürtüşme olarak ifade etmektedir.
Çatışma, bir ya da birden çok kişinin bir konu üzerinde anlaşamadığı ve
bireylerin ya da grupların gereksinimlerinin, dürtülerinin değer
yargılarının, bakış açılarının diğerleri ile ters düşmesi, uyuşmaması ya da
zıtlaşması durumunda ortaya çıkar (Öner, 2006). Çatışma, iki veya daha
fazla birey veya grup arasında çeşitli kaynaklardan doğan
anlaşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır (Demirtaş ve Güneş, 2002).
Çatışma kavramının durağan değil, dinamik bir süreç niteliği taşıması,
taraflarca algılanması, olumlu ve olumsuz yönleriyle iki boyutunun
olması söz konusudur. Çatışmada, amaç, düşünce, görüş, çıkar vb.
farklılıklardan kaynaklanan anlaşmazlık, uyuşmazlık, sürtüşme ve zıtlık
vardır (İpek, 2000).
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Akbalık (2001) çatışma çözmeyi, çatışma yaşayan tarafların
iletişimine dayalı ve her iki tarafında gelişmesini ve kazanmasını
sağlayan, işbirliği yapılan, çözüm üretmeye dayalı bir süreç olarak
tanımlamıştır. Okullarda çatışmalar öğrencilerin kendi arasında,
öğretmenleriyle ve okul idaresiyle ortaya çıkabilmektedir. Çatışma çözme
sürecinde tarafların birbirlerinin duygularını anlaması daha kolay işbirliği
yapmaları açısından önemlidir.
Kişiler arasında olumlu ilişkiler kurma ve geliştirmede önemli
unsurlardan birisi çatışma çözme becerisinin geliştirilmesidir. Bu beceriyi
kullanabilmeleri için öğrencilerin; olumsuz duygulara yol açan
davranışları tanıma, çatışma çözme tarzlarını tanıma, galip-galip
yaklaşımını benimseme, çatışma çözümünde iletişimin altın anahtarlarını
kullanma, çatışmada kızgın tarafı kazanma ve güven yaratma, taviz ile
uzlaşmanın farkını anlama, kişisel iletişim tarzını tanıma ve eksikleri
geliştirme, yaşamın içinde nezaket ve görgü kurallarını benimseme,
duyguları tanıma, kendinde ve başkalarında fark etme, kendini tanıyarak
başkalarını anlama, kendini denetleyerek ilişkilerini yönetme becerilerini
kazanmaları beklenmektedir (MEB, 2005).
Çatışma yönetiminde, en önemli unsur çatışmanın nedenleri hakkında
bilgi sahibi olmaktır. Çatışmanın nedeni bilinirse, yapılacaklar ona göre
belirlenir. Eğitim ve deneyime dayalı farklılıklar, yetersiz bilgi sahibi
olma ve seçici algılama gibi etmenler iletişimde problemler yaratarak,
çatışmaya sebep olabilir (Polat ve Arslan, 2004).
Günümüzde, çatışmaların yanlış çözümlenmesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkan şiddet, okullarda çok yönlü ve ciddi bir problem durumuna
gelmiştir (Deveci, Karadağ ve Yılmaz, 2008). Sosyal Bilgiler dersinde
çatışma çözme becerilerine yer verilmesi demokratik bir sınıf ortamının
oluşturulmasında etkili olacaktır. Böyle bir sınıf ortamını oluşturacak
olanda öğretmenlerdir. Bu durum öğretmenlerinin çatışma çözme
becerilerine öncelikle kendilerinin sahip olması zorunluluğunu akla
getirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Sosyal bilgiler öğretmenlerinin
çatışma çözme becerileri çeşitli değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum,
mesleki kıdem, eğitim durumu, çalıştığı statü (kadrolu, ücretli,
sözleşmeli), okuldaki görev süresi, okuldaki öğretmen sayısı, okuldaki
öğrenci sayısı, meslekten memnun olma durumu) açısından incelenmek
istenmiştir.
Araştırma Modeli
Araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada tarama modeli
kullanılmıştır. Bir grubun belli başlı özelliklerini belirlemek amacıyla
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verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmaya tarama modeli denir
(Büyüköztürk v.d. 2016).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Bursa ilinde çalışan sosyal bilgiler öğretmenleri
oluşturmaktadır. Örneklemini Bursa ilinde bulunan devlet ortaokullarında
görev yapmakta olan Sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmaya 100 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak Akbalık (2001) tarafından geliştirilen
Çatışma Çözme Eğilim Ölçeği (ÇAÇÖ) kullanılmıştır. Ayrıca bu
çalışmada kullanılmak üzere kişisel bilgi formu hazırlanmıştır. Çatışma
Çözme Eğilim Ölçeği üniversite öğrencilerinin çatışma çözme
eğilimlerini ölçmek maksadıyla geliştirilmiştir. Ölçekte 55 soru olup
ölçeğin beş alt boyutu vardır. Soruların bazıları tersten puanlanmaktadır.
Bunlar: Çatışma yaşadığı kişiyi anlama çabası, dinleme becerileri, her iki
tarafın gereksinimlerine odaklaşma, sosyal uyum ve öfke kontrolü alt
ölçeklerini içermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 220 en
düşük puan ise 55 tir. Ölçek likert tipi 4 dereceli olarak puanlanmıştır.
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
korelasyon değerleri ise 0.27 ile 0.57 arasındadır.
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Öğretmenlerin cinsiyetine göre çatışma çözme becerileri arasında
farklılık olup olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem t testi
kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaş, mesleki kıdem, medeni durum,
okuldaki öğrenci sayısı, statüsüne göre çatışma çözme becerileri arasında
farklılık olup olmadığını tespit etmek için Kruskal Wallis H testi
kullanılmıştır. Öğretmenlerin meslekten memnun olma durumuna göre
çatışma çözme becerileri arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek
için Mann Whitney U testi yapılmıştır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerine Yönelik
Bulgular
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çatışma çözme becerilerinin
incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada; yaş, cinsiyet, medeni durum,
mesleki kıdem, statü, okuldaki öğrenci sayısı, meslekten memnuniyet
durumuna yönelik demografik bilgiler aşağıdaki tablolar da verilmiştir.
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Tablo 1: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet

Yüzde(%)
58.0
42.0
100

n
58
42
100

Kadın
Erkek
Toplam

Çalışmaya katılan öğretmenlerden 58’i kadın iken 42’si erkektir
(Tablo 1).Sosyal bilgiler öğretmenlerinin medeni duruma göre
dağılımlarına bakıldığında, çalışmaya katılan öğretmenlerden 78’i evli
iken 19’u bekar, 3’ü de dul-boşanmıştır.
Tablo 2: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş

n

Yüzde (%)

30'dan küçük
30-40 arası

17
45

17.0
45.0

41 ve üstü

38

38.0

Toplam

100

100.0

Çalışmaya katılan öğretmenlerden 45’i 30-40 yaş arasında iken 38’i
41 yaş ve üzerinde, 17’si de 30’dan küçüktür (Tablo 2).
Tablo 3: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Kıdeme Göre
Dağılımı
n

Mesleki Kıdem

1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam

14
20
20
20
26
100

Yüzde
(%)
14.0
20.0
20.0
20.0
26.0
100.0

Çalışmaya katılan öğretmenlerden 26’sı 20 yıldan daha uzun süredir,
20’si 6-10 yıldır, 20’si 11-15 yıldır, 20’si 16-20 yıldır, 14’ü de 1-5 yıldır
öğretmenlik yaptığını ifade etmiştir (Tablo 3). Sosyal bilgiler
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öğretmenlerinin 89’u kadrolu iken 8’i ücretli, 3’ü de sözleşmeli olarak
çalışmaktadır.
Tablo 4: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okuldaki Öğrenci Sayıları
Yüzde
(%)
5.0
4.0
8.0
83.0
100.0

n
Okuldaki
Öğrenci
Sayısı

100'den az
100-200 arası
201-300 arası
300'den fazla
Toplam

5
4
8
83
100

Çalışmaya katılan öğretmenlerden 83’ü çalıştıkları okuldaki öğrenci
sayısının 300’den fazla, 8’i 201-300 arası, 5’i 100’den az, 4’ü de 100-200
arası olduğunu ifade etmiştir (Tablo 4). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin
meslekten memnun olma durumlarına bakıldığında, çalışmaya katılan
öğretmenlerden 93’ü mesleklerinden memnun olduğunu, 7’si ise memnun
olmadığını ifade etmiştir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çatışma Çözme Beceri
Düzeylerine İlişkin Bulgular

Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çatışma Çözme Ölçeğinden
Elde Edilen Puanlar

Çatışma Yaşadığı
Kişiyi
Anlamaya Çalışma
Dinleme Becerileri
Her İki Tarafın
Gereksinimlerine
Odaklanma
Sosyal Uyum
Öfke Kontrolü
Çatışma Çözme
Becerileri

N

Minimum

Maksi
mum

x̄

Ss (±)

100

25.00

44.00

36.98

5.05

100

32.00

56.00

47.69

6.11

100

12.00

40.00

33.42

5.07

100
100

25.00
9.00

46.00
24.00

37.83
19.60

5.47
3.05

100

136.00

212.00

182.52

20.12
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Öğretmenlerin çatışma çözme ölçeğinden elde ettikleri puanlar Tablo
5’de görülmektedir. Çatışma yaşadığı kişiyi anlamaya çalışma alt
boyutundan elde edilebilecek puanlar 13-52 arasında değişmektedir.
Tablo incelendiğinde öğretmenlerin 36.98±5.05 puan elde ettikleri,
dolayısıyla bu alt boyuta ilişkin çatışma çözme becerilerinin iyi olduğu
görülmektedir. Dinleme becerileri alt boyutundan elde edilebilecek
puanlar 14-56 arasında değişmektedir. Tablo incelendiğinde ilgili alt
boyuttan öğretmenlerin elde ettikleri ortalama puanın 47.69±6.11 olduğu,
bu da dinleme becerilerine ilişkin çatışma çözme beceri düzeylerinin iyi
olduğunu göstermektedir. Her iki tarafın gereksinimlerine odaklanma alt
boyutundan elde edilebilecek puanlar 10-40 arasında değişmekte olup
öğretmenler bu alt boyuttan 33.42±5.07 puan elde etmiştir. Bu da ilgili
boyuta yönelik çatışma çözme becerilerinin iyi düzeyde olduğunu
göstermektedir. Sosyal uyum alt boyutundan elde edilebilecek puanlar
14-48 arasındadır. Bu alt boyuttan öğretmenler 37.83±5.47 puan elde
etmiş olup bu puan da ilgili boyuta ilişkin öğretmenlerin çatışma çözme
becerilerinin iyi olduğunu göstermektedir. Öfke kontrolü boyutundan
elde edilebilecek puanlar 6-24 arasında değişmektedir. İlgili alt boyuttan
öğretmenler 19.60±3.05 puan elde etmiş olup bu da öğretmenlerin ilgili
boyuta yönelik çatışma çözme becerilerinin iyi olduğunu göstermektedir.
Çatışma çözme becerileri ölçeğinden elde edilebilecek puanlar 55-220
arasında değişmektedir. Öğretmenler ölçekten 182.52±20.12 puan elde
etmiş olup bu da öğretmenlerin çatışma çözme becerilerinin iyi olduğunu
göstermektedir.
Tablo 6: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Cinsiyete Göre Çatışma Çözme
Eğilimi

Çatışma
Yaşadığı Kişiyi
Anlamaya
Çalışma
Dinleme
Becerileri
Gereksinimlere
Odaklaşma

Cinsiyet

n

x̄

Ss (±)

Kadın

58

36.1552

5.40241

Erkek

42

38.1190

4.32915

Kadın

58

47.3103

6.45418

Erkek

42

48.2143

5.65485

Kadın

58

33.5172

5.29230

Erkek

42

33.2857

4.80998
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t

p

-1.946

.055

-.728

.469

.224

.823

Kadın

58

37.8448

5.40241

Erkek

42

37.8095

5.63196

Kadın

58

19.9310

2.94905

Erkek

42

19.1429

3.18205

Kadın

58

181.5862

20.24675

Erkek

42

183.8095

20.12187

Sosyal Uyum

Öfke Kontrolü
ÇATIŞMA
ÇÖZME
BECERİLERİ

.032

.975

1.276

.205

-.543

.588

Öğretmenlerin cinsiyetine göre çatışma çözme becerileri arasında
farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan bağımsız örneklem t
testi neticesinde kadın ve erkek öğretmenler arasında çatışma çözme
becerileri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 6).
Tablo 7: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medeni Duruma Göre Çatışma
Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması
Çatışma
Yaşadığı
Kişiyi
Anlamaya
Çalışma

N
Evli
Bekar

X̄
78
19

Ss (±)
37.1410
37.3684

Χ2
5.14396
4.15278

DulBoşanmış

3

30.3333

4.50925

78
19

47.4103
48.7895

6.50761
4.15771

3

48.0000

7.21110

78
19

33.2436
34.1053

4.65480
6.88714

3

33.6667

2.51661

78
19

37.8077
37.5263

5.82662
4.22122

3

40.3333

2.08167

78
19

19.5513
19.6316

3.04361
3.30337

3

20.6667

2.51661

Evli
Bekar
DulBoşanmış
Evli
Gereksinimlere Bekar
Odaklaşma
DulBoşanmış
Evli
Bekar
Sosyal Uyum
DulBoşanmış
Evli
Öfke
Bekar
Kontrolü
DulBoşanmış
Dinleme
Becerileri
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P
4.
76
2

.092

.0
97

.953

2.
29
2

.318

1.
35
3

.508

.3
45

.841

ÇATIŞMA
ÇÖZME
BECERİLERİ

Evli
Bekar
DulBoşanmış

78
19

182.2051
184.1579

21.15764
16.90583

3

180.3333

14.15392

.1
12

.946

Öğretmenlerin medeni durumuna göre çatışma çözme becerileri
arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan Kruskal
Wallis H testi neticesinde medeni duruma göre öğretmenler arasında
çatışma çözme becerileri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0.05) (Tablo 7).

Tablo 8: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaşa Göre Çatışma Çözme
Becerilerinin Karşılaştırılması
Çatışma
Yaşadığı
Kişiyi
Anlamaya
Çalışma

30'dan küçük
30-40 arası

n
17
45

x̄
36,4706
37,4444

Ss (±)
5,20958
5,05225

41 ve üstü

38

36,6579

5,06859

17
45
38
17
45
38
17
45
38
17
45
38
17
45

47,7647
47,8889
47,4211
35,1176
33,4889
32,5789
38,1765
38,4222
36,9737
20,1176
19,9556
18,9474
184,3529
184,1778

4,61694
5,88612
7,04285
3,14011
4,90187
5,82461
3,87678
4,57010
6,89491
2,11785
2,44908
3,90390
14,83636
18,16001

38

179,7368

24,15008

30'dan küçük
30-40 arası
41 ve üstü
30'dan küçük
Gereksinimlere
30-40 arası
Odaklaşma
41 ve üstü
30'dan küçük
Sosyal Uyum
30-40 arası
41 ve üstü
30'dan küçük
Öfke Kontrolü 30-40 arası
41 ve üstü
30'dan küçük
ÇATIŞMA
30-40 arası
ÇÖZME
BECERİLERİ 41 ve üstü
Dinleme
Becerileri

χ2

p

.767

.681

.121

.941

2.241

.326

.296

.862

.732

.694

.262

.877

Öğretmenlerin yaşına göre çatışma çözme becerileri arasında farklılık
olup olmadığını tespit etmek için yapılan Kruskal Wallis H testi
neticesinde yaşa göre öğretmenler arasında çatışma çözme becerileri
açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 8).
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Tablo 9: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Kıdeme Göre Çatışma
Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması
Çatışma
Yaşadığı
Kişiyi
Anlamaya
Çalışma
Dinleme
Becerileri

Gereksini
mlere
Odaklaşma

Sosyal
Uyum

Öfke
Kontrolü
ÇATIŞMA
ÇÖZME
BECERİL
ERİ

1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla

n
14
20
20
20
26
14
20
20
20
26
14
20
20
20
26
14
20
20
20
26
14
20
20
20
26
14
20
20
20
26

x̄
37,7143
37,2000
36,0500
38,2000
36,1923
48,5000
49,1500
46,7000
47,5000
47,0385
35,3571
34,6000
31,9000
32,2500
33,5385
38,7143
39,2500
36,5500
37,7000
37,3462
20,0000
20,5000
18,9000
19,0000
19,6923
187,0000
188,0000
177,0000
181,3500
181,0385

Ss (±)
3,72989
5,67172
4,71811
5,58758
5,08346
4,48502
4,85880
6,12244
7,51490
6,71405
3,45537
4,00526
5,02520
6,38975
5,20177
4,61484
3,91858
5,30615
5,90361
6,65698
2,57204
2,60566
2,55260
3,67065
3,43825
15,42226
14,79687
18,58692
23,80242
23,60590

χ2

p

4.062

.398

2.005

.735

5.367

.252

2.983

.561

4.630

.327

2.925

.571

Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre çatışma çözme becerileri
arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan Kruskal
Wallis H testi neticesinde mesleki kıdeme göre öğretmenler arasında
çatışma çözme becerileri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0.05) (Tablo 9).
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Tablo 10: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Statülerine Göre Çatışma
Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması
Kadrolu
Sözleşmeli

n
89
3

x̄
36,9438
36,6667

Ss (±)
5,17503
,57735

Ücretli

8

37,5000

4,86973

Kadrolu
Sözleşmeli
Ücretli
Kadrolu
Sözleşmeli
Ücretli
Kadrolu
Sözleşmeli
Ücretli
Kadrolu
Sözleşmeli
Ücretli

89
3
8
89
3
8
89
3
8
89
3
8

Kadrolu
ÇATIŞMA
ÇÖZME
Sözleşmeli
BECERİLERİ
Ücretli

89

47,4607
48,0000
50,1250
33,1685
34,6667
35,7500
37,5843
36,3333
41,1250
19,4494
19,6667
21,2500
181,618
0
182,000
0
192,750
0

6,29765
1,73205
4,73400
5,21849
2,30940
3,49489
5,60805
1,15470
3,68152
3,12981
1,15470
2,31455
20,7142
4

Çatışma
Yaşadığı
Kişiyi
Anlamaya
Çalışma
Dinleme
Becerileri
Gereksinimle
re Odaklaşma
Sosyal Uyum
Öfke
Kontrolü

3
8

3,46410

χ2

p

.491

.782

1.276

.528

1.702

.427

3.892

.143

2.265

.322

2.076

.354

14,1092
7

Öğretmenlerin statüsüne göre çatışma çözme becerileri arasında
farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan Kruskal Wallis H testi
neticesinde statüye göre öğretmenler arasında çatışma çözme becerileri
açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 10).
Tablo11: Okuldaki Öğrenci Sayısına Göre Çatışma Çözme Becerilerinin
Karşılaştırılması
n

x̄

Ss (±)

4

36,5000

3,87298

8

35,6250

5,28982

83

37,0602

5,22972

100'den az
100-200 arası
Çatışma
Yaşadığı Kişiyi
Anlamaya
201-300 arası
Çalışma
300'den fazla

354

χ2

p

100'den az

5

45,6000

7,82943

100-200 arası

4

45,0000

7,87401

201-300 arası

8

44,8750

6,37938

300'den fazla

83

48,2169

5,89760

100'den az

5

33,0000

6,08276

100-200 arası
Gereksinimlere
201-300 arası
Odaklaşma

4

34,7500

4,57347

8

31,2500

5,00714

300'den fazla

83

33,5904

5,07513

100'den az

5

37,6000

6,46529

100-200 arası

4

35,2500

3,59398

201-300 arası

8

37,6250

5,34355

300'den fazla

83

37,9880

5,55350

100'den az

5

21,0000

2,73861

100-200 arası

4

19,5000

2,08167

201-300 arası

8

19,0000

2,39046

300'den fazla

83

19,5783

3,18196

100'den az

5

182,6000

22,24410

100-200 arası

4

177,5000

21,25245

201-300 arası

8

174,8750

17,23317

300'den fazla

83

183,4940

20,37058

Dinleme
Becerileri

Sosyal Uyum

Öfke Kontrolü

ÇATIŞMA
ÇÖZME
BECERİLERİ

3.713 .294

2.120 .548

1.745 .627

1.943 .584

1.818 .611

Okuldaki öğrenci sayısına göre çatışma çözme becerileri arasında
farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan Kruskal Wallis H testi
neticesinde öğretmenler arasında çatışma çözme becerileri açısından
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 11).
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Tablo 12: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Meslekten Memnun Olma
Durumuna Göre Çatışma Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması

Çatışma
Yaşadığı Kişiyi
Anlamaya
Çalışma
Dinleme
Becerileri
Gereksinimlere
Odaklaşma
Sosyal Uyum
Öfke Kontrolü
ÇATIŞMA
ÇÖZME
BECERİLERİ

Meslekten
Memnuniyet
Evet

x̄

n

Ss (±)

93

36,8172

5,11805

Hayır

7

39,1429

3,67099

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

93
7
93
7
93
7
93
7
93

47,4946
50,2857
33,6129
30,8571
37,9032
36,8571
19,7527
17,5714
182,6129

6,19717
4,49868
4,50129
10,27016
5,54441
4,63424
2,86529
4,82553
20,14622

Hayır

7

181,2857

21,35193

U

P

242.000

.257

263.500

.400

319.500

.935

255.500

.343

223.000

.163

321.000

.951

Öğretmenlerin meslekten memnun olma durumuna göre çatışma
çözme becerileri arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için
yapılan Mann Whitney U testi neticesinde meslekten memnun olma
durumuna göre öğretmenler arasında çatışma çözme becerileri açısından
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 12).
Sonuç
Öğretmenler çalıştıkları kurumda çatışmalar ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. İnsan etkileşiminin doğal süreçlerinden birisi olarak kabul
edilmekte olan çatışmalara neden olan faktörlerin belirlenmesi son derece
önemlidir. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin çatışma çözme
becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yapmış olduğumuz çalışmaya dahil olan öğretmenlerin çatışma
çözme becerileri puanlarının 182.52±20.12 olduğu tespit edilmiş olup
öğretmenlerin çatışma çözme becerilerinin iyi düzeyde olduğunu
göstermektedir. Yapmış olduğumuz çalışmadan elde edilen verilerin
analizi neticesinde cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, statü,
okuldaki öğrenci sayısı ve meslekten memnun olup olmama durumu
değişkenlerine göre çatışma çözme becerilerinde anlamlı bir fark
olmadığı görülmüştür.
Yapılan çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin cinsiyet değişkeni
ile çatışma çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık tespit
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edilememiştir. Yurdunkulu (2016) ilkokul öğretmenlerinin çatışma
yönetme becerilerini incelediği yüksek lisans tezinde bütünleştirme
stratejisinin kadınlar tarafından daha yüksek düzeyde gerçekleştirildiği
belirlenirken uyma stratejisinin erkekler tarafından daha yüksek düzeyde
gerçekleştirildiği saptamıştır. Kaçınma, uzlaşma ve hükmetme stratejileri
açısından kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa
rastlamamıştır. Sevim (2005) üniversite öğrencilerinin çatışma çözme
becerilerini incelediği araştırmasında kız öğrencilerin erkek öğrencilerden
daha olumlu ve yapıcı çatışma çözme becerilerine sahip olduğunu tespit
etmiştir. Çatışma yaşadığı kişiyi anlama, dinleme becerileri, her iki
tarafın gereksinimlerine odaklaşma ve sosyal uyum alt ölçeklerinde kız
öğrencilerin puan ortalamasının erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğunu tespit etmiştir.
Yapılan araştırmada yaş değişkeni açısından sosyal bilgiler
öğretmenlerinin çatışma çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır. Buna paralel olarak Önder (2008) çatışma çözüm stilleri
ile yaş arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Kasap (2006)
çalışmasında üniversite öğrencilerinin yaş değişkeni ile çatışma
yaklaşımları ve çatışma yönetme stilleri arasında anlamlı fark tespit
etmiştir.
Sosyal Bilgiler dersinde çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi
konusunda sınıf içinde empati, problem çözme, işbirliği gibi becerilerin
kazandırılmasına önem verilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinde çatışma
çözme becerilerinin geliştirilmesi kapsamında eğitsel oyunlardan
yararlanılabilir. Çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi için toplumsal
sorunlar sınıf içinde ele alınıp, bu sorunlar farklı yönleriyle tartışılabilir.
Münazara gibi grup çalışmalarına yer verilebilir.
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE
ÇOK KULLANICILI SANAL ORTAMLAR
Müslim Alanoğlu* & Songül Karabatak
Giriş
Bilim ve teknolojideki gelişmeler yetişkinlerin yaşamlarında,
çalışmalarında ve öğrenmelerinde pek çok değişikliğe neden olmuştur.
Hızlı değişen ortamlar da işverenleri, yöneticileri ve çalışanları görevleri
ile ilgili teknolojik gelişmelere ve çağın gerektirdiği becerilere adapte
olmaya zorlamaktadır (Akdere & Conceicão, 2006). Ancak yetişkin
öğrenmesi sadece bilişsel bir süreç değil çok boyutlu bir süreçtir ve yaratıcı
uygulamalar gerektirmektedir (Merriam, 2008). Bu nedenle teknoloji
aracılı öğrenme, sağlayacağı avantajlar ve fırsatlardan dolayı yetişkin
öğrenmesini daha işlevsel hale getirebilmekte ve kolaylaştırabilmektedir
(Mancuso, Chlup, & McWhorter, 2010). Çünkü teknoloji, öz
yönlendirmeli öğrenme özelliği ile yetişkinlere zengin öğrenme
deneyimleri sunmanın yanı sıra (Knowles, Holton, & Swanson 2005)
zaman ve mekân engellerini ortadan kaldırarak yetişkinlerin kolaylıkla bir
araya gelmelerini de sağlamaktadır.
Teknoloji aracılı öğrenme ortamlarından biri de sanal dünyalardır.
Sanal dünyalarda çok etkili öğrenme alanları oluşturulabildiği için hemen
hemen bütün disiplinlerde kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Ancak sanal
dünyalar, yetişkin öğrenmesinde yeni sayılabilecek bir fenomendir ve
mevcut veya düzenlenecek mesleki gelişim ve yetiştirme programlarında
sıkça tercih edilebileceği düşünülmektedir. NASA (National Aeronautics
and Space Administration) bünyesindeki Singularity Üniversitesi’nde
yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; sanal ortamlar geleceğin en büyük
sektörlerinden biridir (Ferhat, 2016) ve birçok üniversite, özel ve kamu
kuruluşları sanal dünyalarda seneler öncesinden yerlerini alarak pek çok
uygulama gerçekleştirmişlerdir. Yapılan bu uygulamalar sayesinde sanal
dünyaların, kültürel ve toplumsal deneyimlerin anlaşılmasını
kolaylaştırdığı, yeni sanat formlarının denenmesine imkân tanıdığı,
simülasyonlar ve rol oynama yoluyla öğrenmenin daha etkili
gerçekleştirilmesini sağladığı görülmüştür. Bu nedenle de disiplinler arası
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muslimalanoglu@gmail.com
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sanal dünya uygulama örneklerinin sayısı her geçen gün artmaktadır (New
Media Consortium, 2007).
Sanal dünyalar, kişilerin bilgisayarla simüle edilmiş bir ortamda
başkalarıyla etkileşime geçmek için avatarlar şeklini aldıkları çevrimiçi
topluluklardır (Mancuso ve diğerleri, 2010) ve bireylerin sosyal yönlerini
geliştirmek için oldukça faydalıdır (New Media Consortium, 2007). Çünkü
bireyler, sanal dünyalarda istedikleri gruba, alt kültüre veya coğrafyaya
dâhil olabilirler ve başkaları ile etkileşimde bulunmak için çeşitli
topluluklara katılabilirler. Aslında herhangi bir topluluğa katılanların
birbirleri ile uyumlu amaçları vardır ve kendilerini o topluluğa ait
hissederler. Bu aitlik hissi sayesinde, sanal dünyalar katılımcılarının güven
ve öz saygı duygularını geliştirmelerine fırsat sunar (Ardichvilli, 2008;
Warburton & Perez ‐ Garcia, 2010). Ayrıca öğrenenler, gerçek yaşamda
ulaşamayacakları bilgileri ve yaşayamayacakları kültürlerarası
deneyimleri bu topluluklar sayesinde daha rahat kazanabilir ve anonim
olarak öğrenebilirler (Levy, 2009). Sanal dünyalardaki dijital topluluklar,
kişiler arası ilişkileri geliştirdiği ve öğrenenlerin sosyal uyumunu
güçlendirdiği için akademik devamlılıklarının da arttırılmasında etkili rol
oynamaktadır (Layne, Lee, O’Connor, Horn, & McFarlin, 2010). Sanal
öğrenme uygulamaları, bireyselleştirilmiş özel eğitim programlarının ayırt
edici özelliği olan yerleşmiş ve aktif öğrenme stratejilerini kullanarak
öğrenenlere deneyimsel öğrenme fırsatları sunmanın yanı sıra,
öğrenenlerin sosyal ve iletişim becerilerini geliştirebilecek yeni fırsatlar da
sunmaktadır (Ludlow, 2015).
Sanal dünyalar, kazanılan yeni öğrenmelerin önceki deneyimlerle
ilişkilendirilmesini sağlamakta ve öğrenene daha zengin, bütünsel bir
anlayış ve bakış açısı kazandırmaktadır (Merriam, 2008). Sanal dünyaların
öğrenmeyi bireyselleştirmesi ve öğrencinin aktif katılımını sağlaması
(Sierra, Gutiérrez, & Garzón-Castro, 2012); öğrencinin daha etkin
olmasına, öğrenme sürecindeki stres ve olumsuz heyecanının azalmasına,
motivasyonunun (Ardichvilli, 2008; Arslantaş & Tokel, 2018; Wehner,
Gump, & Downey, 2011), öğrenme etkinliklerinde risk alma (Gökoğlu,
2019) ve derse katılma (Pellas & Kazanidis, 2015) oranlarının artmasına
neden olmaktadır.
Yukarda belirtilen olumlu katkılarından dolayı pek çok kolej ve
üniversite, düzenledikleri kampüs ve çevrimiçi kurslarda bireysel ve grup
öğrenme etkinlikleri için sanal dünyalardan ve sanal gerçeklik
uygulamalarından yararlanmaktadır. Sanal öğrenme uygulamaları,
sınıflarda yapılabilecek uygulamalı etkinliklerin çeşitliliğini artırmaktadır.
Öğretimde beceri kazanma ve simülasyonlar hazırlama, saha
deneyimlerinin yerine geçecek bir ortam oluşturma, işbirliğine yönelik
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becerileri geliştirmek için bir ortam oluşturma, probleme dayalı öğrenmeye
katılma ve uzaktan eğitim programlarındaki derslerde canlı etkileşimli
dersler verme bu uygulama etkinliklerinden bazılarıdır (Gökoğlu, 2019).
Sanal gerçeklik gibi öğrenme uygulamaları daha çok üniversite
öğrencilerinin ve belirli özel durumlara yönelik yetişkinlerin eğitimlerinde
kullanılmaktadır (Freina & Ott, 2015). Bu nedenle de sanal öğrenme
uygulamaları, kampüs ve çevrimiçi öğretmen eğitim programları ile özel
eğitim personelinin hazırlanmasında kullanılmaya ve engelli çocuklara ve
yetişkinlere yönelik hazırlanan program ve hizmetlerin sunulma şeklini
etkilemeye başlamıştır (Ludlow, 2015).
Çevrimiçi sanal dünyalardan bazıları da çok kullanıcılı sanal
ortamlardır (ÇKSO). ÇKSO’da birden fazla kullanıcı birbirleriyle
avatarlar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilmektedir.
Second Life (SL), Active World, Opensim, Quest Atlantis, Fuvle, Cubix
Editor, Celestia, Stellarium ve Solar Model eğitim alanında kullanılan çok
kullanıcılı sanal öğrenme ortamlarıdır (Demirer & Erbaş, 2016). Ancak
eğitim alanında yapılan çalışmalarda bu sanal ortamlardan en çok SL
ortamı (Demirer & Erbaş, 2016; Kim, Lee, & Thomas, 2012), çeşitli
meslekler için personel yetiştirmede de SL ve OpenSim sanal ortamları
sıklıkla tercih edilmektedir (Kim ve diğerleri, 2012; Ludlow, 2015).
SL ile ilgili üniversitelerde yapılan çalışmaların bazılarında (Cheong,
2010; Gregory & Masters, 2012; Muir, Allen, Rayner, & Cleland, 2013)
SL ortamında yapılan rol yapma etkinliğinin sınıf ortamından daha
gerçekçi ve etkileyici olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sanal ortamlar
arasında SL, çok kullanıcılı olduğu için eğitimi geliştirici, yaratıcı ve
heyecan verici bir öğrenme aracı olarak kabul edilmiştir (Inman, Wright,
& Hartman, 2010). SL, geleneksel uzaktan eğitim uygulamalarında olduğu
gibi iletişimin sadece tek yönlü olmasından ziyade gerçek dünyadakine
benzer olarak çift yönlü ve hatta vücut dilinin kullanılabildiği bir etkileşim
imkânı sunarak (Salmon, 2009) öğrencilerin gerçeğe yakın ve eş zamanlı
etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. SL, öğrenenlere işbirliği içinde
çalışabilecekleri ve öğrenebilecekleri bir ortam sunmaktadır (Can, 2012).
Bu ortamda yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenilen teorik bilginin
uygulamaya dönüştürülmesini, başka bir ifade ile daha önce soyut olarak
anlatılan kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için somutlaştırılmasını ya
da doğrudan deneyimlerle öğrenilmesini sağlayabilmektedir (Şahin, 2016).
Alanyazında yapılan çalışmalarda SL’in eğitim ortamı olarak
kullanımının eğitim çıktılarına önemli ve olumlu katkılar sunabileceği
ortaya çıkmıştır. Karabatak (Yayın aşamasında) tarafından incelenen
çalışmaların -eğitim alanında yapılmış- sonuçlarına göre SL; katılımlı
öğrenme, akran desteği ile öğrenme ve işbirlikli öğrenmeyi desteklerken
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aynı zamanda öğrenmeyi bireyselleştirmektedir. SL zengin öğretim içeriği
sayesinde görsel sanatlar eğitiminde öğrenenlere etkili bir öğrenme ve
öğretme ortamı sunarken çeşitli spor dallarına ilişkin olumlu tutum
geliştirilmesini de sağlamaktadır. SL ortamında kullanılan simülasyonlar
sayesinde öğrenenlerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri
gelişmektedir. SL ortamında öğrenenler yüksek düzeyde etkileşimli
deneyimler yaşamakta ve yeni kavramları keşfetme becerilerini
gelişmektedirler. SL ortamında yapılan etkileşimler öğrenenlerin etkileşim
ve izlenme kaygı düzeylerini azaltmakta ve motivasyon, öz güven, derse
katılım ve meşguliyet düzeylerini artırmaktadır. SL ile öğretim sürecinde
öğrenenler, geleneksel öğretim sürecine göre daha az çaba ile bilgi
kazanırken uzaktan eğitime göre daha gerçekçi bir ortamda eğitim
görmektedirler. SL; gerçek hayatta maliyetli, tehlikeli veya imkânsız
deneyimlerin sanal ortamda yaşanmasını sağladığı için eğitim sürecini
daha güvenli hale getirebilmektedir. SL ortamında farklı öğretim yöntem
ve teknikleri rahatlıkla ve birlikte kullanılabilmektedir. Bu nedenle de bu
ortam öğrenenlere ilgi çekici, etkili, kalıcı ve gerçekçi öğrenme fırsatı
sunmaktadır. SL, sanal okuryazarlık ve iletişim becerilerini geliştirdiği için
öğrenenlerin dilsel ve kültürel gelişimine katkıda bulunurken psikomotor
ve davranışsal becerilerini de geliştirmektedir. SL ortamındaki çeşitli
yerlerin temsilleri ve simülasyon etkisi, bireylerin gerçeğe yakın gezme
deneyimi yaşamasını sağlamaktadır. SL ortamı, yüksek düzeyde risk
içeren veya gerçekte uygulanması zor olan beceri eğitimleri için oldukça
kullanışlı bir ortam oluşturmaya da imkân vermektedir.
Alanyazında Raya, Luis, Chicchi Giglioli ve Parra Vargas (2018)
liderlik gelişim eğitimi ve değerlendirme yöntemlerinde daha bütünsel
metodolojilerin benimsenmesi gerektiği konusunda artan bir fikir birliği
olduğunu belirterek sanal gerçekliğin liderlik eğitimi için sınırsız fırsatlar
sunduğunu ileri sürmüştür. Ancak yapılan çalışmalar arasında doğrudan
okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu bağlamda çok kullanıcılı sanal SL ortamının (ÇKSLO)
kısıtlı zamana sahip olan okul yöneticilerinin uzaktan yetiştirilmelerine
imkân tanıyacak etkili bir ortam olduğu düşünülmektedir. Mevcut
çalışmanın okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili düzenlenecek eğitim
modellerine ışık tutacağı umulmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada okul
yöneticilerinin yetiştirilmesinde ÇKSLO’nun kullanılabilirliğine ilişkin
görüşlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır:
1- ÇKSLO’nun okul yöneticilerinin yetiştirilmesi sürecinde
kullanılmasının faydaları nelerdir?
2- ÇKSLO’yu okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde kullanımının
sınırlılıkları ya da yaşanabilecek sorunlar nelerdir?
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3- ÇKSLO’da gerçekleştirilecek eğitim sürecinde
muhtemel sorunlara karşı ne gibi önlemler alınabilir?

yaşanması

Yöntem
Araştırma Modeli
Bu çalışma, nitel araştırma paradigması kapsamında tarama modelinde
tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırmalar, sosyal olayı doğal
ortamı ve doğal oluşumu içerisinde tasvir eden araştırmalardır (Creswell,
2013). Tarama modeli ise, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar,
2010).
Çalışma Grubu
Mevcut çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı
örnekleme yöntemi, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısında zengin
durumların seçilmesine ve derinlemesine araştırma yapılmasına imkân
tanımaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel,
2009). Çalışmada görüş bildirecek katılımcılar belirlenirken okul
yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda uzman kişilerle bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma yetisine sahip ÇKSLO ile ilgili bilgisi olan
kişilerin görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda ilk olarak toplam 18 kişiye
ulaşılmış, ancak 12 katılımcının çalışmanın araştırma sorularına cevap
verebilecek nitelikte olduğuna karar verilmiştir. Bu nedenle çalışma
grubunu eğitim yönetimi alanında görev yapan 3 (EY1, EY2 ve EY3
kodlu), Enformatik Bölümünde görev yapan 3 akademisyen (E1, E2 ve E3
kodlu), Elazığ il milli eğitim müdürlüğünde görev yapan 2 eğitim uzmanı
(EU1 ve EU2 kodlu), 3 bilgisayar öğretmeni (O1, O2 ve O3 kodlu) ve 1
okul yöneticisi (OY) oluşturmuştur.
Verilerin Toplanması
Okul müdürlerinin ÇKSLO’da yetiştirilme sürecine ilişkin görüşlerin
belirlenmesi için görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği, nitel
araştırmada sıklıkla kullanılan yöntemlerinden biridir. Bu yöntem
bireylerin bir konuya ilişkin görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını
ortaya çıkarma açısından etkili bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2011).
Görüşlerin alınması için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu
hazırlanmıştır. Yarı yapılandırmış görüşme formu, araştırmacı tarafından
önceden hazırlanmış görüşme formudur. Yarı yapılandırılmış görüşme
formundaki sorular, görüşme esnasında kısmi esneklik sağlayarak
araştırmacıya oluşturulan soruları tekrar düzenlenmesine ve soruların
tartışılmasına izin verebilmektedir (Karasar, 2010). Taslak görüşme
formunun kapsam geçerliliği için eğitim yönetimi alanında görev yapan iki
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akademisyen ile Enformatik Bölümünde görev yapan iki akademisyenin
görüşleri alınmıştır. Alınan görüşler doğrultusunda üç sorudan meydana
gelen bir görüşme formu hazırlanmıştır.
Mevcut çalışmada katılımcılarla görüşmeler dünyada yaşanan pandemi
nedeni ile akıllı telefonlar aracılığı ile ya da sosyal mesafeye dikkat
edilerek yüz yüze yapılmıştır. Katılımcılara sorular yöneltilmeden önce
ÇKSLO’nun ne olduğu ve ÇKSLO ile okul yöneticilerinin nasıl
yetiştirilebileceği ile ilgili ön bilgilendirme yapılmış, alanyazında yapılmış
uygulamalar veya çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Akabinde
katılımcılara görüşme formunda yer alan sorular sırasıyla sorulmuştur.
Katılımcıların verdiği cevaplar sorulan sonda sorularla derinlemesine
irdelenmiştir. Her katılımcının görüşünün kaydedilmesi için söylenen
ifadeler notlar alınarak kaydedilmiştir ve görüşmeler sonrasında elektronik
forma aktarılmıştır. Daha sonra bu formlar katılımcılara gönderilerek
söylediklerini teyit etmeleri, düzeltmeleri ve gerekli ise ekleme veya silme
yapmaları istenmiştir. Yapılan görüşmeler 30 ile 40 dakika arasında
sürmüştür.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, toplanan
verilerin belirli temalar ve sınıflamalar çerçevesinde sistematik olarak
kodlanması olarak tanımlanmaktadır (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).
Elektronik formlara dönüştürülen görüşlerin içerik analizi sürecinde ilk
olarak katılımcılar, yaptıkları görevlere göre kodlanmış (EY, EU, O, OY,
E) ve numaralandırılmıştır. Akabinde her katılımcının görüşündeki önemli
noktalar “G1, G2, G3...” şeklinde kodlanmıştır. Aynı kodlar altında
toplanan görüşler kategoriler altında birleştirilmiş ve kategorilerden
yararlanarak da temalar oluşturulmuştur. Kavramsal çerçeveye uygun
olarak oluşturulan tema, kategori ve kodlamalar tablo haline
dönüştürülmüştür. Katılımcı görüşlerinden dikkat çekenlerden bazıları
özüne sadık kalınarak doğrudan alıntılarla sunulmuştur.
Yapılabilecek hataların en aza indirilmesi ve güvenirliğin arttırılması
için verilerin analizi sürecine araştırmacılar dışında başka bir araştırmacı
daha dâhil edilmiştir. Araştırmacıya çalışmanın amacı ve veri toplama
süreci ayrıntılı olarak anlatılmış ve verileri çözümlemesi istenmiştir.
Araştırmacılar tarafından yapılan çözümlemeler arasındaki tutarlılığa
bakılmıştır. Bunun için uyuşum yüzdesi formülü ile güvenirlik oranı
hesaplanmıştır. Uyuşum yüzdesi, uyuşum miktarı / (uyuşum miktarı +
uyuşmazlık miktarı) * 100 formülü ile hesaplanmaktadır (Bakeman &
Gottman, 1997). Yapılan hesaplamalarda güvenirlik oranlarının her bir
araştırma sorusu için sırası ile %90, %92 ve % 91 olduğu görülmüştür.
Miles ve Huberman’a (1994) göre, hesaplanan uyuşum yüzdesi %90’dan
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büyük olduğu zaman araştırma güvenilir olarak kabul edilir. Bu nedenle
yapılan çalışmanın nitel kısmının güvenilirlik açısından yeterli olduğu
görülmüştür.
Bulgular
Çalışmanın araştırma sorularına verilen cevaplara ilişkin bulgular bu
başlık altında sunulmuştur. Buna göre çalışmanın “ÇKSLO’nun okul
yöneticilerinin yetiştirilmesi sürecinde kullanılmasının faydaları nelerdir?”
sorusuna ilişkin katılımcı görüşlerinin analizine ilişkin bulgular Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. ÇKSLO’nun okul yöneticilerinin yetiştirilmesi sürecinde
kullanımının sağlayacağı faydalar
Temalar
Çeşitli eğitim
stratejilerini ve
öğrenme
yöntemlerini
desteklemesi

ÇKSLO’nun
doğasından
kaynaklanan
faydalar

Yöneticilik
mesleğine ilişkin
bazı bilgi, beceri
ve tutumların
gelişmesini

Kategoriler
Problem ve senaryo temelli
öğrenme
İşbirlikli öğrenme
Akran öğrenmesi
Yetişkin eğitimi
Hayat boyut öğrenme
Uzaktan öğrenme
Güncel, etkili, ilgi çekici,
görsel ve sürükleyici olması
Daldırma özelliği
Avatar kullanımı
Zaman ve mekân bağımsızlığı
Öğrenen açısından ekonomik
Kriz ve çatışma yönetimi
becerilerinin gelişmesi

Kodlar

İletişim becerisinin gelişmesi

EY1, EY2, E2,
O1, OY, O3
EY1, E2, O1,
OY
EY1, E1, O1,
OY
EY3, E2

Problem çözme becerisinin
gelişmesi
Karar verme yeterliklerinin
gelişmesi
Gerçeklik şokunu atlatma
Yönetici öz-yeterlik inancının
gelişmesi
Bilgisayar kullanım yetisinin
gelişmesi
Yöneticilik mesleğine ilişkin
olumlu tutum gelişmesi
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E1, E3
EU1, E1
EY1, E2
EY2, EU1
EY2, EU2
EY1, E2, EU2
EY2, EY3, EU2
EY2, EY3, EU1
EY2, O1
EY1, E2
EY1, O3
E1, E2

EY2, O1
E1, O3
EY2, O2

Temalar

Yönetici
yetiştirme ve
değerlendirmede
kullanımı

Kategoriler
Kendini daha iyi ve rahat ifade
etme imkânı sunması
Mesleki kaygıların azalması ve
öz güvenin artması
Meslek öncesi deneyim
sağlaması
Teori ile uygulama arasında
bağ kurma
Yönetici adaylarını yetiştirme
Değerlendirme aracı olarak

Kodlar

Oryantasyon eğitimi

EU1, OY

EY3, O1
OY, EY2
EY1, EY3, E3,
OY, EU2
EY1, EU2, O3
O2, OY
EU1, EU2

Tablo 1’de görüldüğü gibi ÇKSLO’nun okul yöneticilerinin
yetiştirilmesinde kullanımının sağlayacağı faydalara ilişkin görüşler;
çeşitli eğitim stratejileri ile öğrenme yöntemlerini desteklemesi,
ÇKSLO’nun doğasından kaynaklanan faydalar, yöneticilik mesleğine
ilişkin bazı bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesini sağlaması ve
yönetici yetiştirme ve değerlendirmede kullanımı olmak üzere dört temaya
ayrılmıştır.
ÇKSLO’nun problem ve senaryo temelli öğrenmeyi, işbirlikli
öğrenmeyi, uzaktan öğrenmeyi ve akran öğrenmesini desteklemesi,
yetişkin eğitimine uygun olması, hayat boyut öğrenme imkânı sunması ile
ilgili görüşler ÇKSLO’nun çeşitli eğitim stratejilerini ve öğrenme
yöntemlerini desteklemesi teması altında yer almaktadır. ÇKSLO’nun
doğasından kaynaklanan faydalar teması altında ortamın güncel, etkili,
ilgi çekici, görsel ve sürükleyici olması, daldırma özelliği, avatarlar
sayesinde rol yapma imkânı tanıması, zamandan ve mekândan bağımsız
olması ve öğrenenler açısından ekonomik olması yer almaktadır.
Yöneticilik mesleğine ilişkin bazı bilgi, beceri ve tutumların gelişmesini
sağlaması teması altındaki görüşler; kriz ve çatışma yönetimi becerilerinin
gelişmesi, iletişim becerisinin gelişmesi, problem çözme becerisinin
gelişmesi, karar verme yeterliklerinin gelişmesi, gerçeklik şokunun
atlatmada yardımcı olabilmesi, yöneticilik öz-yeterliğini geliştirmesi,
bilgisayar kullanım yetisinin gelişmesi, yöneticilik mesleğine ilişkin
olumlu tutumun gelişmesi, kendini daha iyi ve rahat ifade etme imkânı
sunması, mesleki kaygıların azalması ve öz güvenin artması, meslek öncesi
deneyim sağlayabilmesi ve teori ile uygulama arasında bağ kurmayı
kolaylaştırması şeklindedir. Yönetici yetiştirme ve değerlendirmede
kullanımı teması altında ise okul yöneticisi adaylarının yetiştirilmesi için
kullanılması, oryantasyon eğitimleri için kullanılması ve okul yöneticisi
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adaylarının görevlendirmeleri sürecinde değerlendirme aracı olarak
kullanılmasına ilişkin görüşler bulunmaktadır.
ÇKSLO’nun okul yöneticilerinin yetiştirilmesine sağlayabileceği
faydalara ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
“Geleneksel sınıf ortamından ziyade SL’de eğitmen direk uygulamaya
dayalı eğitim ortamı sunar. Bu nedenle uygulamadan teorik bilgiye ulaşılır
ve öğrenenler arasındaki iletişim ve etkileşimin daha işlevsel olmasını
sağlar. Bilgisayara olan kullanım yatkınlığı artar” (O3).
“Okul yöneticilerinin göreve başlamadan veya göreve başladıktan
sonraki süreçte oryantasyonları için kullanılabilir. Yetişkin eğitimi için
uygun bir uygulamadır. Ayrıca işbirlikli öğrenme için faydalı olur. Okul
yöneticilerini kendilerini gerçek okul ortamında gibi hissederler. Okul
yöneticilerinin atanmasında veya değerlendirilmelerinde kullanılacak
sistem geliştirilebilir” (EU1).
Çalışmanın “ÇKSLO’yu okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde
kullanımının sınırlılıkları ya da yaşanabilecek sorunlar nelerdir?’ araştırma
sorusuna ilişkin katılımcı görüşlerinin analizine ilişkin bulgular Tablo
2’deki gibidir.
Tablo 2. ÇKSLO’da karşılaşılabilecek sorunlar ile sınırlılıklar
Temalar
Eğitmen tarafından
yaşanacak sorunlar

Teknik sorunlar

Kategoriler
Katılımcıyı motive edememe
Ortam ve materyal oluşturma ile
ilgili sorunlar (zaman
gerektirmesi, maddi harcamalar,
iş yükü ve tasarım yetersizliği)

Kodlar
E1, OY¸EU2

Donanım ve internet bağlantısı
sorunları

EY1, EY2,
EY3, E1,
E2, O1, O3

SL uygulamasının mobil
sistemle desteklenmemesi
Ekip işi gerektirmesi
Ekonomik yetersizlik
Teknik yetersizlik

Katılımcı kaynaklı
sorunlar

Katılımcının yaşı
Sanal ortama ilişkin tutum
SL ortamını kullanamama
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EY1, EU1,
O1, O3

E1, O3
EY2, E3
E2, E3, O3
EY1, EY2,
EY3, E1, O3
EY3, E3
EY3, E2,
E3, EU1,
OY
E3, O3

Temalar

ÇKSLO’nun
doğasından
kaynaklanan
sorunlar

Kategoriler
Uygulamaların
gerçekleştirilmesinin fazla
zaman gerektirebilmesi
Teori ile uygulama arasındaki
bağın kurulamaması
Ortamın veya materyallerin
sabote edilebilmesi
Dikkat dağıtıcı ve toplumsal
değerleri zedeleyecek unsurların
olması
Avatarların farklı kişiler
tarafından da kullanılabilmesi

Kodlar
O1, EY1,
EY2, E3
EY3, OY
E2, O3
EY2, E1
EY3, OY

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ÇKSLO’daki eğitim sürecinde yaşanması
muhtemel sorunlar ve sınırlılıklara ilişkin görüşler çözümlendikten sonra
verilerin; eğitmen tarafından yaşanacak sorunlar, teknik sorunlar,
katılımcı kaynaklı sorunlar ve ÇKSLO’nun doğasından kaynaklanan
sorunlar olmak üzere dört temada toplandığı görülmüştür.
Katılımcıları motive edememe, ortam ve materyal tasarımının zamanını
çok fazla alabilmesi, ekonomik giderlerinin olması, iş yükü getirmesi ve
tasarım konusunda yetersizlik ile ilgili görüşler eğitmen tarafından
yaşanacak sorunlar teması altında yer almaktadır.
Donanım ve internet bağlantısı sorunları, SL uygulamasının mobil
sistemle desteklenememesi, ekip işi gerektirmesi ve uygulamaların
ekonomik giderlerine ilişkin görüşler teknik sorunlar teması altında yer
almaktadır.
Katılımcı kaynaklı sorunlar teması altında teknik yetersizlik,
katılımcıların yaşı ve sanal ortama ilişkin olumsuz tutumları, SL ortamını
kullanamamaları, uygulamaların yapılmasının veya anlaşılmasının zaman
alması ve teori ile uygulama arasındaki bağın kurulamamasına ilişkin
görüşler bulunmaktadır.
İnşa edilen ortamın ve materyallerin kolaylıkla başkaları tarafından
sabote edilebilmesi, sanal dünyada dikkat dağıtıcı ve toplumsal değerleri
zedeleyecek unsurların olması ve avatarların farklı kişiler tarafından
kullanılabilmesi de ÇKSLO’nun doğasından kaynaklanan sorunlar teması
altında yer almaktadır.
ÇKSLO’daki eğitim sürecinde yaşanması muhtemel sorunlar ve
sınırlılıklara ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
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“Ekip işi gerektiren bir çalışma. Yani uygulamayı kullanacak, örnek
senaryoları oluşturacak, ön hazırlığı yapacak birden fazla kişi olmalı.
Uygulamanın etkili kullanılması için kullanıcıların bilgisayar yetisinin iyi
olması lazım olabilir. Bilgisayarının olması gerekir. Zamanının olması
gerekir. Ayrıca bu tarz uygulamaları biliyorum. Uygulamada kullanıcının
dikkatini dağıtacak unsurlar olabilir. Sanırım Second Life’ı
kullanacaksınız. Yetişkinler için bile sorunlu tarafları olabilecek bir
uygulama” (EY2).
“Okul yöneticisi kesiminin yaşlı olan kesimine uygun değil. Sanal
olduğu için önemsemeyebilir. Sanal ortamda avatarlar kullandıkları için
kendilerini yansıtmayabilirler. ÇKSLO kullanım zorluğu ve zaman
almasından dolayı öğretim materyali olarak tercih edilmeyebilir. Öğretim
elemanlarının tek başlarına yapmaları çok zor ve maliyetli bir uygulama”
(E3).
Çalışmanın “ÇKSLO’da gerçekleştirilecek eğitim sürecinde yaşanması
muhtemel sorunlara karşı ne gibi önlemler alınabilir?” araştırma sorusuna
ilişkin katılımcı görüşlerinin analizine ilişkin bulgular Tablo 3’teki
gösterilmiştir.
Tablo 3. ÇKSLO’da yaşanması muhtemel sorunlar ve sınırlılıklara karşı
alınacak önlemler
Temalar
ÇKSO
kaynaklı
sorunlar için
önlemler
Katılımcı
kaynaklı
sorunlar için
önemler

Teknik
önlemler

Kategoriler
Ekip çalışması ile ortam ve materyal
tasarımının yapılması
Proje kapsamında eğitimlerin
düzenlenmesi
MEB ve YÖK’ün desteği
Bilgisayar kullanım yetisine sahip
katılımcıların eğitime alınması
Gönüllü katılımcıların eğitime
alınması
Oryantasyon eğitimine tabi
tutulmalı
Avatarların başkaları tarafından
kullanılmasının önlenmesi
Gerektiğinde sanal gerçeklik
aparatları ile desteklenebilmesi
Üniversitelerde veya okullarda SL
uygulamalarının kullanılması için
laboratuvarların tahsis edilmesi
Oryantasyon eğitimleri verilmeli
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Kodlar
EY1, EY2
EY2, E2, E3
E3, O1, O2
E1, E3, O1
EY2, E1
EY1, EY3, E3,
O2
EY2, EY3
EY2, E3
O1, OY
EY1, EY2

Temalar
Eğitmen
kaynaklı
sorunlar için
önlemler

Kategoriler
Tasarlanan ortam ve materyallerin
sade ve anlaşılır olmalı
Zaman sıkıntısına karşı kısa
senaryolar hazırlamalı
Motivasyonu arttıracak ve
önyargıları azaltacak etkinlikler
düzenlenmeli

Kodlar
O3, EY2
EY1, EY2
E1, E2, E3,
O2, OY

Tablo 3’te görüldüğü gibi ÇKSLO’nun okul yöneticilerinin
yetiştirilmesinde kullanılmasına ilişkin sorunlar ve sınırlılıkların
çözümüne ilişkin önerilerin çözümlenmesinde görüşler, ÇKSO ile ilgili
alınması gereken önlemler, katılımcı kaynaklı sorunlar için alınabilecek
önlemler, teknik önlemler ve eğitmen kaynaklı sorunlar için alınabilecek
önlemler olmak üzere dört temada toplanmıştır.
Ekip çalışması ile ortam ve materyal tasarımının yapılması, proje
kapsamında eğitimlerin düzenlenmesi, MEB ve YÖK tarafından
desteklenmesi ÇKSLO ile ilgili alınması gereken önlemler teması altında
yer almaktadır.
Katılımcılar ile ilgili alınması gereken önlemler teması altında bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanım yetisine sahip ve gönüllü katılımcıların
eğitimlere katılmalarının sağlanmasına ve ÇKSLO’da eğitimlere
başlamadan önce katılımcılara oryantasyon eğitimlerinin verilmesine
ilişkin görüşler bulunmaktadır.
Teknik önlemler teması altında, avatarların başkaları tarafından
kullanılmasının önlenmesi, sanal gerçeklik aparatları ile SL
uygulamalarının desteklenmesi ve SL uygulamalarının kullanılabilmesi
için üniversite veya okul laboratuvarlarının kullanıma açılması ile ilgili
görüşler yer almaktadır.
Eğitmen tarafından alınacak önlemler teması altında ise katılımcılar
gibi eğitmenlerin de sanal ortamın kullanımı ile ilgili oryantasyon
eğitimlerine tabi tutulmaları, zaman sıkıntısına karşı kısa ve öz
senaryolardan faydalanılması, katılımcıların motivasyonlarını artıracak ve
önyargılarını azaltacak etkinliklerin hazırlanmasına ilişkin görüşler
bulunmaktadır.
ÇKSLO’daki eğitim sürecinde yaşanması muhtemel sorunlar ve
sınırlılıklara karşı alınacak önlemlere ilişkin katılımcı görüşlerinden
bazıları aşağıdaki gibidir:
“Takım çalışması ile hazırlanmalı ve yürütülmelidir. Bilgisayarı etkili
kullanabilecek gönüllü katılımcılar olmalı. Kullanamayan ama istekli
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olanlar için sanal gerçeklik gözlüğü veya başlığı gibi malzemeler
kullanılmalı. Kimsenin müdahale etmemesi ve yaptıklarınızı bozmaması
için ada satın almak zorundasınız. Bu nedenle de maliyetli bir uygulama.
Yani proje kapsamında yapılabilir. Ya da uzun süreli olmayan görüşmeler
yapılabilir. Sanal ortamın yoğun ve karmaşık olmasından ziyade daha
sade olarak tasarlanmış olmalıdır” (EY2)
“Sanal ortamın veya materyalin oluşturulması zor ve maliyetlidir. Bu
nedenle MEB ve YÖK ortak olarak öğretim elemanlarının
kullanabilecekleri adaları veya materyalleri karşılamalıdır. Diğer
kullanıcıların da aktif katılımı önemlidir. Bu nedenle katılımcıların
motivasyonlarını arttıracak veya sanal ortamları kullanma konusunda
önyargılı olanların önyargılarını azaltacak etkinlikler düzenlenmelidir.
Okul yöneticilerinin tercih etmeyecekleri bir uygulama olabilir. Okul
yöneticilerin etkin katılmaları için yönetici görevlendirmeleri yapılmadan
önce yöneticilik sınavlarında değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.
Okul yöneticileri sanal ortama girdiklerinde ne yapmaları gerektiğini tam
olarak bilmeyebilirler. Hazırlanan sanal ortama katılımcıların alışmaları
için eğitmenler eşliğinde sanal ortam kullanımı anlatılmalı ve gerekli
uygulamalar yapılmalıdır” (O2).
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada ÇKSO’lardan biri olan SL’nin okul yöneticilerinin
yetiştirilmesinde kullanılabilirliğine ilişkin görüşlerin incelemesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ÇKSLO’nun okul yöneticilerinin
yetiştirilmesi sürecinde kullanılmasının faydaları, yaşanacak sorunlar ve
sınırlılıklar ile bu sorun ve sınırlıkların ortadan kaldırılması veya
azaltılmasına ilişkin çeşitli görüşler incelenmiştir.
ÇKSLO’nun
okul
yöneticilerinin
yetiştirilmesi
sürecinde
kullanılmasının faydalarına ilişkin olarak elde edilen bulgulara göre,
katılımcılar ÇKSLO’nun problem ve senaryo temelli öğrenme, işbirlikli
öğrenme, uzaktan öğrenme, akran öğrenmesi ve hayat boyut öğrenme gibi
çeşitli eğitim stratejileri ve öğrenme yöntemlerini desteklediği ve yetişkin
eğitimine uygun olduğu belirtmişlerdir. Alanyazında ÇKSO’nun sosyal
etkileşim imkânının yüksek olduğu aktif katılımı desteklediği, motivasyon,
işbirliği ve iletişimi artırdığı, probleme dayalı ve yaratıcı öğrenme için
geniş imkânlar sağladığı, uzaktan erişim imkânı sunduğu (González,
Santos, Vargas, Martin-Gutiérrez, & Orihuela, 2013; Papachristos, Vrellis,
Natsis, & Mikropoulos, 2014) ile ilgili bazı potansiyel faydalarının
olduğundan bahsedilmektedir. Öğrenmede kavramların içeriğinin
somutlaştırması ve senaryolar yardımıyla yaparak yaşayarak öğrenmeye
imkân sağlanmasından dolayı ÇKSLO’nun öğrenmeyi kolaylaştırması
beklenebilir. Okul yöneticilerinin görevlerini yerine getirirken aynı
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zamanda görevin gerektirdiği yeterlikleri kazanmak için tezsiz yüksek
lisans, yetiştirme eğitimleri ve hizmet içi eğitim benzeri tamamlama
eğitimlerine devam etmelerinin çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Okul
yöneticilerinin kendilerini geliştirmeleri için SL gibi ortamlardan
faydalanmaları hem zamandan tasarruf etmelerine hem de görevlerini
aksatmadan gerekli eğitimleri etkili ve verimli bir şekilde almalarına imkân
verecektir.
Katılımcı görüşlerine göre, ÇKSLO’nun okul yöneticilerine etkili, ilgi
çekici, güncel, görsel ve sürükleyici eğitim imkânı sunabileceği, daldırma
özelliği ile gerçek bir okul ortamındaymış gibi hareket etmelerini
sağlayabileceği ve avatarlar sayesinde de çeşitli topluluklarda rahatlıkla
vücut bulabilecekleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca sanal ortamın doğasından
dolayı yetiştirme sürecinin zamandan ve mekândan bağımsız
gerçekleşebileceği ve öğrenenler açısından da ekonomik olacağı ifade
edilmiştir. Alanyazındaki çalışmalarda (Antonio ve diğerleri, 2015; Dad,
Davies, & Kear, 2016; Kluge & Riley, 2008) SL’ın rol yapma imkânı ile
öğrenmede yaratıcılık için fırsatlar sunduğu, gerçek dünyada
deneyimlenmesi zor olayları senaryolarla öğrenmeyi desteklediği, maddi
kısıtlamalar ve fizik kuralları geçerli olmadığından yaratıcılık ve
olasılıklara paralel sınırsız bir dünya yaratılmasına izin verdiği, gerçeğe
yakın ortamlarda deneyimlenen faaliyetlerin zorlu sorunlar karşısında
çeşitli çözümlere izin verdiği belirtilmektedir. Bu sanal ortamların
öğrenmeyi etkili ve ilgi çekici hale getirdiği, yüksek düzeyde etkileşimli
öğrenme deneyimleri sağladığı (Barab, Thomas, Dodge, Carteaux, &
Tüzün, 2007; Iqbala, Kankaanrantaa, & Neittaanmäkia, 2010; Wrzesien &
Raya, 2010) ve öğretilmek istenenlerle ilgili üst düzey kazanımlar elde
edilmesini sağladığı (Bricken & Bryne, 1993; Lee, Wong, & Fung, 2010)
da pek çok çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Senaryolar ile gerçek
yaşamı avatarlar aracılığıyla taklit etmeleri ve deneyimlemeleri okul
yöneticilerinin farklı topluluklarla etkileşime girmelerine fırsat
sağlayacaktır. Sanal bir topluluk içerisinde gerçek okul ortamını yaşamak
okul yöneticilerine ilgi çekici gelebilir. Ayrıca okul yöneticileri gerçek
örgütsel hayatta yapmaktan çekindikleri bazı davranışları sanal ortamda
sergileyebilirler ve sonuçlarını değerlendirebilirler.
Katılımcı görüşlerine göre, ÇKSLO okul yöneticilerinin kriz ve çatışma
yönetimi, iletişim, problem çözme, karar verme becerilerinin, özyeterliklerinin, öz güvenlerinin, bilgisayar kullanım yetilerinin ve
yöneticilik mesleğine ilişkin olumlu tutumlarının gelişmesini, okul
yöneticilerinin göreve atandıklarında yaşamaları olası gerçeklik şokunu
göreve başlamadan önce deneyimlemelerini ve yenmelerini sağlayabilecek
bir ortam olarak belirtilmiştir. Ayrıca ÇKSLO’da katılacakları
uygulamaların; okul yöneticilerinin kendilerini daha iyi ve rahat ifade
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etmelerine, mesleki kaygılarının azalmasına, meslek öncesi çeşitli
deneyimler yaşamalarına ve teori ile uygulama arasında bağ kurmalarına
imkân tanıyabileceği ortaya çıkmıştır. Alanyazında ÇKSO’da yaşanan
deneyimlerin gerçek ortamlara kolaylıkla transfer edilebildiği, kavramları
öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve eğlenceli öğrenme ortamları oluşturduğuna
(Shim ve diğerleri, 2003; Vijapurkar, Kawalkar, & Nambiar, 2014) dair
çalışma sonuçlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Okul yöneticileri, sanal bir
okul ortamında örnek olaylar aracılığı ile yaptıkları uygulamalar ve
yaşadıkları deneyimler sayesinde edindikleri bilgileri gerçek yönetsel
yaşama daha rahat transfer edebilirler. Bu durumun uzantısı olarak da okul
yöneticileri meslek gereklerini yerine getirme ile ilgili olarak duydukları
kaygı ve hissettikleri stres ile de başa çıkabilirler.
Katılımcılar,
ÇKSLO’nun
okul
yöneticisi
adaylarının
yetiştirilmelerinde ve göreve yeni başlayanların oryantasyon eğitimlerinde
kullanılabileceği gibi okul yöneticisi adaylarının görevlendirilebilmeleri
için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabileceğini dile
getirmişlerdir. ÇKSO’lar kavramların içeriğini somutlaştırarak karmaşık
konuları daha anlaşılır hale getirebilecek ortamlardır (Wu, Lee, Chang, &
Liang, 2013). Senaryolaştırılmış örnek olaylar ile oynanan roller, okul
yöneticilerinin öz-yeterlik inançlarının artmasına sebep olabildiği gibi özyeterliklerinin belirlenmesine de yardımcı olabilir. Ayrıca Topuz ve
Özdener (2018) SL uygulamalarının, eğitimin içeriğini somutlaştırarak
karmaşık konuları daha anlaşılır hale getirdiğini, yapılar arasındaki parçabütün ilişkisini anlama açısından daha başarılı olduğunu, eğitim sürecine
olumlu katkı sağladığını ve aşırı bilişsel yük oluşturmadığını
belirtmişlerdir. Doğan (2019) da iyi yapılandırılmış problemlere dayalı
oluşturulan senaryolar yardımıyla katılımcılara aktif olacakları görevlerin
verilmesi sanal ortamların etkililiğini ve verimliliğini daha da
artırabileceğini vurgulamıştır. Bundan dolayı SL ortamlarındaki işbirlikli
öğrenme süreçlerine aktif katılımın, okul yöneticilerinin eğitim süreçlerini
daha verimli geçirmeleri açısından önemli olacaktır. Bu çalışmada eğitim
yöneticilerinin yetiştirilmesi sürecinde ÇKSLO’dan sağlanabileceği ifade
edilen faydalara ilişkin sonuçların alanyazında yapılmış çalışmaların
sonuçları ile desteklendiği söylenebilir.
Çalışmada ÇKSLO ile okul yöneticilerinin yetiştirilmesi sürecinde
yaşanabilecek sorunlar veya sınırlılıkların eğitmenler tarafından
yaşanabilecek sorunlar, katılımcılardan kaynaklanan sorunlar ile
ÇKSLO’nun doğası ve teknik sorunlar olabileceği ortaya çıkmıştır.
Eğitmenler tarafından yaşanabilecek sorunlar arasında eğitmenlerin
katılımcıları yeterince motive edememeleri ile ortam ve materyal
tasarımının zaman alması ve beceri gerektirmesi, eğitmenlerin iş yükünü
arttırması ve uygulamanın ekonomik giderlerinin fazla olması yer almıştır.
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Warburton (2009) öğretim faaliyetlerinin tasarlanması, doğrulanması ve
yürütülmesi fikri mülkiyet hakları, nesne izinleri ve erişilebilirlik gibi
işlemlerin zaman gerektiren işlemler olduğunu belirtmiştir. Araştırmacı
ayrıca eğitimcilerin ÇKSLO'daki tasarım ve uygulama giderleri ile başa
çıkabilmek için genellikle çoklu beceriler geliştirmeleri gerektiğini
vurgulamıştır. Doğan (2019) sanal ortamlar tasarlanmadan önce alan
uzmanları ve tasarımcıları ile hedef kitlenin özelliklerine uygun ortamın
belirlenmesi ile ilgili görüşmeler yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
Savin-Baden (2009) ÇKSO’nun pedagojik temellerinin eksik olduğunu
belirtmiştir. Sancho ve Fernández-Manjón (2010) da öğrenme
stratejilerinin belirlenmesinin ÇKSO’nun oluşturulması sürecinde önemli
olduğunu vurgulamışlardır.
Donanım ve internet bağlantısında karşılaşılacak sorunlar, ÇKSLO’nun
mobil sistemle desteklenememesi, ekip işi gerektirmesi ve uygulamanın
maddi giderleri ÇKSLO ile ilgili karşılaşılabilecek teknik sorunlar olarak
ortaya çıkmıştır. Yıldırım (2013) sanal ortamlarda teknik ve donanımsal
alt yapılan dolayı çeşitli sorunlar yaşandığını dile getirmiştir. Dinçer
(2008), Özonur (2013) ve Warburton (2009) da SL ortamına bağlanırken
sunucu bilgisayara bağlanamama, kullanıcı bilgisayarının yetersiz
kapasitesi, internete erişim sorunu, avatarların yoğunluğu, görüntü ve ses
problemleri, tablet, cep telefonu gibi mobil cihazların desteğini
sağlamaması gibi teknik sorunlar yaşanabildiğini belirtmişlerdir. SL bilgi
ve iletişim teknolojileri ile internet gerektiren bir sanal ortam uygulaması
olduğu için katılımcıların veya eğitmenlerin teknik sorunlar yaşamalarının
beklenen bir durum olduğu söylenebilir.
Teknik bilgi yetersizliği, katılımcıların yaşı, herkesin aynı anda sisteme
katılım sağlayamaması, sanal ortama ilişkin olumsuz tutum, ÇKSLO’nun
kullanım zorluğu, uygulamaların yapılmasının veya anlaşılmasının zaman
alması ve teori ile uygulama arasındaki bağın kurulamaması katılımcı
kaynaklı sorunlar olarak belirtilmiştir. Warburton & Perez-Garcia (2010)
SL ortamının, öğrencilerin temel nesneleri oluşturmaları ve müdahale
etmeleri için basit ve faydalı aktiviteler gerektirdiğini ancak bazen basit
şeylerin bile uzun zaman alabildiğini belirtmiştir. Araştırmacılar, ayrıca
özellikle öğrencilerin tasarım becerisinin geliştirecek ciddi, kaliteli ve iyi
tasarımların ve projelerin yapılmasının zaman ve sabır gerektirdiğine ve
ÇKSO’ların öğrenciler ve eğitimciler için yüksek teknik beceri
gerektirdiğine dikkat çekmişlerdir. Layne ve diğerleri (2010) de teknik
becerilerinin yetersiz olması ve uygulamayı tam olarak bilmemeleri
nedeniyle eğitimcilerin ve öğrencilerin bu ortama karşı önyargı
geliştirebileceklerini belirtmişlerdir. Reisoğlu (2014) ÇKSO’da bazı
etkileşim ve üst düzey bilişsel becerilerin gerçekleştirilmesini sağlayacak
etkinliklerin programlama bilgisi gerektirebileceğini dile getirmiştir.
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Ayrıca Beaumont, Savin-Baden, Conradi ve Poulton (2014) da sistem
arayüzünün karmaşık olmasının katılımcıların bilişsel yükünü
artırabileceğini ve ne yapmaları gerektiği konusunda karar vermelerini
zorlaştırabileceğini belirtmiştir. Warburton (2009) SL ortamına üyeliğin
ücretsiz olarak da yapabildiğini ancak eğitim alanının oluşturulması,
ortama eklenecek nesneler, oluşturulacak öğrenme alanları, eklenecek
scriptler ve güncellemelerin ücret gerektirebileceğini ve bunun sorun
olabileceğini ifade etmiştir. Kapp ve O’Driscoll (2010) da ÇKSO
kullanıcılarının bireysel ve grup çalışmalarında aktif olmaları gerektiğini
dile getirmiştir.
Çeşitli etkinlikler yoluyla katılımcıların pek çok farklı deneyim
yaşamasına imkân sağlayan ÇKSLO’nun ucu açık bir dünya olduğu
söylenebilir. Bu sanal dünyadaki tek sınır kişinin zamanı, merakı ve
yaratıcılığıdır (Moon, 2007; Tapley, 2008). Bundan dolayı bu ortamlarda
eğitime katılanlara eğitim öncesi verilmesi gereken oryantasyon
eğitiminde neler yapabilecekleri iyi bir şekilde anlatılmalıdır.
Katılımcıların yaratıcılıklarının, meraklarının ve hayallerinin kendilerini
götürebileceği son noktaya gidebilmeleri için kendilerine yol gösterilmesi
eğitimin olumlu yönlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olacaktır.
Bu anlamda eğitmenin ÇKSLO’da mentör görevi göreceği söylenebilir.
Çalışmada inşa edilen ortamın ve materyallerin kolaylıkla başkaları
tarafından sabote edilebilmesi, sanal dünyada dikkat dağıtıcı ve toplumsal
değerleri zedeleyecek unsurların olması ve avatarların farklı kişiler
tarafından kullanılabilmesi ÇKSLO’nun doğasından kaynaklanan sorunlar
olarak ortaya çıkmıştır. Inman ve diğerleri (2010) ışınlanma özelliğinden
ve birey ya da kurumların SL ortamını kötü amaçlı olarak
kullanabilmesinden dolayı öğrenenlerin dikkat dağıtıcı veya uygunsuz
içerikle karşılaşabilmelerinin veya ortamlara katılabilmelerinin olası bir
durum olduğunu ve bu durumun yanlış kimliklerin oluşmasına ve yanlış
topluluklara katılmaya neden olabileceğini belirtmiştir. Beaumont ve
diğerleri (2014) birden fazla katılımcının eşzamanlı iletişim kurmasının
ortamda karışıklığa neden olabileceğini dile getirmiştir. Warburton ve
Perez-Garcia (2010) da yapılan herhangi bir tasarım veya ürünün başkaları
tarafından kolayca zarar görebileceğini ve tahrip edilebileceğini
belirtmiştir.
ÇKSO’da karşılaşılması muhtemel sorunların ve sınırlıkların minimize
edilmesi bu ortamlardaki eğitim süreçlerinin etkililiğini artıracağı
söylenebilir. Katılımcıların ÇKSLO’daki yönetici eğitim sürecinde
karşılaşılabilecek sorun ve sınırlılıkların önlenmesine ilişkin görüşler
ÇKSO kaynaklı sorunlar için önlemler, katılımcı kaynaklı sorunlar için
önlemler, teknik önlemler ve eğitmen kaynaklı önlemler olmak üzere dört
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başlıkta toplandığı görülmüştür. Katılımcılar, ÇKSLO ile ilgili alınması
gereken önlemler ile ilgili olarak ortam ve materyal hazırlanırken ekip
çalışmasına önem verilmesi, bu eğitimlerin kurum ve kuruluşlar tarafından
desteklenen projeler kapsamında düzenlenmesi ve MEB ve YÖK’ün
eğitim adalarının ve materyallerin tedarik edilmesinde destek sağlamaları
yönünde öneride bulunmuşlardır. Ayrıca bu ortamlara ilişkin teknik ve
donanımsal alt yapıdan kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Yıldırım
(2013) da internet erişim olanakları başta olmak üzere kullanıcı imkânları
internet hızı ve donanım gibi hususların detaylı bir şekilde analiz edilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Katılımcı kaynaklı sorunlarla ile ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili
olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım yetisine sahip ve gönüllü
katılımcıların eğitimlere katılmalarının sağlanması ve eğitimlere
başlamadan önce oryantasyon eğitimlerinin verilmesi şeklinde öneriler
sunulmuştur. Beaumont ve diğerleri (2014) öğrenenlerin SL ortamına
alışmalarının planlanandan daha uzun süre gerektirebileceğini ifade
etmiştir. Yıldırım (2013) da eğitime katılacak kişilerin ÇKSLO hazır
bulunuşluk düzeylerinin göz önüne alınması ve uygun şeklide tanıtım
eğitimlerinin yapılması gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca araştırmacı,
katılımcıların ÇKSO ile uyumlarını kolaylaştıracak görevlerin önceden
tanımlanması ve daha sonra bu görevlerin katılımcılar tarafından yerine
getirilmesinin istenmesi gerektiğini belirtmiştir.
Avatarların başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi, sanal
gerçeklik aparatları ile ÇKSLO uygulamalarının desteklenmesi ve ÇKSLO
uygulamalarının kullanılabilmesi
için üniversite
veya
okul
laboratuvarlarının kullanıma açılması gibi önlemler, ÇKSLO ile ilgili
alınabilecek teknik önlemler olarak belirtilmiştir. Katılımcılar gibi
eğitmenlerin de ÇKSLO’nun kullanımı ile ilgili oryantasyon eğitimlerine
tabi tutulmaları, zaman sıkıntısına karşı kısa ve öz senaryolardan
faydalanılması, katılımcıların motivasyonlarını artıracak ve önyargılarını
azaltacak etkinliklerin hazırlanması eğitmen tarafından alınacak önlemler
olarak ifade edilmiştir. Beaumont ve diğerleri (2014) uygulamada
karşılaşılan hatalarla ilgili anında geri bildirimin verilmemesinin programı
gerçeklikten uzaklaştırdığı gibi hatalı öğrenmeye sebep olabildiğini
belirtmektedir. Eğitmen yapılan etkinliklerle ilgili geri bildirimi anında
sağlamalı, böylece istenmeyen eğitim çıktılarını önlemelidir. Bu açıdan
bakıldığında Sardone ve Devlin Scherer’in (2008) de belirttiği gibi
eğitmenin ÇKSO eğitim sürecine ilişkin öz-yeterliği önemli
görülmektedir.
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Öneriler
Üniversite yönetimlerinin ÇKSO’nun çeşitli eğitim stratejileri ile
öğrenme yöntemlerini desteklemesi ve yarattığı etkili eğitim ortamı
imkânlarından yararlanmak amacıyla dünya üzerinde eğitim amacıyla
giderek artan kullanım düzeyini de göz önüne alarak bu yenilikçi
teknolojiye geçiş için alt yapılarını hazırlamalarının eğitimde çağı
yakalamaları açısından önemli olduğu söylenebilir.
Okul yöneticilerine zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde rol
yaparak öğrenme imkânı sağladığı için ÇKSLO ortamının okul
yöneticilerinin yetiştirilmesinde kullanılması için MEB tarafından
desteklenen programların YÖK tarafından üniversitelerde uygulamaya
konulması okul yöneticisi yetiştirme konusunda etkili bir sürece
girilmesine olanak sağlayabilir.
ÇKSO eğitim ortamlarının tasarlanması sürecinde gerekli teknik
desteğin sağlanması ve teknik bilgi gerektiren konularda eğitimlerin
verilmesi amacıyla üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümü ile işbirliği yapıp öğretim üyelerinin teknik bilgilerinden
yararlanılabilir.
Sistemin gerektirdiği ekonomik yükün üstesinden gelmek amacıyla
TÜBİTAK tarafından akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik
içeren projeler kapsamında ÇKSO tasarımlarının desteklenmesi ile
eğitimcilerin veya kurumların mali yükleri hafifletilebilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumları ya da yaşları nedeni ile
ÇKSO’ları etkili kullanamayan okul yöneticilerinin veya adaylarının
katılımlarını sağlamak için sanal gerçeklik gözlükleri, eldivenleri ve başlık
gibi giyilebilen aparatlarla sistem güçlendirilebilir. Ayrıca bu aparatlar
sayesinde katılımcılar gerçeğe daha yakın bir okul ortamında kendilerini
hissetmeleri sağlanabilirken, katılımcıların yetiştirme süreci veya ÇKSO
ile ilgili ön yargıları da azaltılabilir. Yetiştirme sürecinin ve bu süreçte
kullanılacak ortam ve materyallerin etkili bir şekilde planlanması,
tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için uzman kişi ve
tasarımcılarla ile işbirliği yapılmalıdır.
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48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ
İLE OYUN DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Nafia Ergül*& Aygen Çakmak**

1.Giriş
Okul öncesi dönem, çocukların saygı, sosyal paylaşım, iş bölümü,
bireysel hak ve sorumluluklar, sosyal çevre gibi pek çok yeterlilikleri
kazandığı ve bireyi yetişkin hayatına hazırlayan kritik dönemlerden
biridir. Bierman & Motamedi (2015) okul öncesi dönemin sosyalduygusal becerilerin gelişimi açısından önemli bir dönem olduğunu, 36 yaş arasında çocukların sorumluluk, kurallara uyma, mantık yürütme,
öz-kontrol, duygularının farkına varma ve düzenleme gibi çeşitli
beceriler açısından önemli ilerleme kaydettiğini belirtmiştir. Okul
öncesi dönemde çocuklar, amaçlarına ulaşabilmek için duygu ve
davranışlarını düzenleme ve kontrol becerileri geliştirirler. Bu beceriler
öz düzenleme becerileri olarak adlandırılır. Öz düzenleme kişinin
çevresel isteklerine karşı duygusal, davranışsal ve bilişsel tepkilerini
kontrol edebilme yeteneğini ifade eder. Okul öncesi yılların sonuna
doğru iyi eğitim almış bir çocuk dikkatini sürdürebilir, isteklerini
geciktirebilir. Sırasını bekleyebilir, eylemlerinin sonuçlarını
düşünebilir, kendi isteklerine rağmen diğer çocukların görüşlerini
dinleyebilir (Sezgin & Demiriz, 2017).
Öz düzenleme kavramı ilk olarak Bandura (1977) tarafından
kullanılmıştır. Bandura’ ya göre öz düzenleme, kişinin davranışlarıyla
ilgili, yetenek ve potansiyelinin farkında olup, bireyin bu farkındalıkla
kendi davranışlarını gözleyip, kendi ölçütleriyle karşılaştırması olarak
tanımlanmıştır. (Bandura, 1991; Akt: Dinçer Yavuz, 2019). Blair ve
Diamond (2008) öz düzenlemeyi “bireyin adaptasyon için elverişli olan
duygusal, motivasyonel ve bilişsel uyarılma seviyelerini sürdürdüğü
gönüllü, bilişsel ve davranışsal süreç” olarak tanımlamışlardır.
Çocuklar 3-4 yaş civarında, kurallara sıkı sıkıya bağlıdır ve
davranışlarını
kendi
istekleriyle
değil,
dıştan
denetimle
düzenleyebildiklerini gösterirler. Sosyal olarak etkileşimin en fazla
olduğu sınıf, okul gibi ortamlarda, kurallara uygun davranmayan
arkadaşlarını saptamaya çalışabilirler. Bu durum, öz düzenlemenin ilk
belirtilerinden biridir (Fındık Tanrıbuyurdu, 2012). Vygotsky’e göre öz
düzenlemenin gelişiminde kontrol isteği doğuştan gelmektedir ve
sosyal çevrenin rolü oldukça büyüktür (Bronson, 2000; akt: Eroğlu,
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2018). Genel olarak sınıf ortamı, ev koşulları, sosyal çevre gibi
durumsal faktörler yanında öğrencilerin öz yeterlik inançları, ilgileri, öz
düzenleme becerilerini gerçekleştirmede etkili olmakta, çevre ve birey
ilişkisi, öz düzenleme becerilerinin gelişiminde önemli bir rol
oynamaktadır (Kuyumcu Vardar, 2014).
Bu bağlamda öz düzenlemeyi etkileyen ve gelişmesinde rol oynayan
çevre, okul, aile tutumları, oyun becerileri gibi birçok faktörden söz
edilmektedir (Öztabak, 2018). Bu faktörler arasında oyun, çocuğu
hayata hazırlayan, çocuk için en doğal ve aktif öğrenme ortamıdır.
Özellikle erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda çocuğu eğitmede,
tanımada, onunla iletişim kurmada, beceri ve bilgi düzeyini arttırmada
oyun önemli bir role sahiptir (Ayan & Memiş, 2012).
Geçmişten günümüze kadar birçok araştırmacı ve akademisyen
tarafından oyunun tanımını yapılmaya çalışılmıştır. Platon’a göre,
çocukların yeteneklerinin keşfedilmesinde oyun önemli bir yere
sahiptir (Koçyiğit, Tuğluk & Kök, 2007). Comenius oyunun; insanın
özgürlük duygusunu yansıttığını, okul öncesi dönem çocuklarına
eğitimin oyun yoluyla verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
(Omelchenko, 2012;Akt. Halmatov, 2018). Gazali için oyun, çocuğun
dinç ve zinde kalmasını sağlayarak, belleğini tazelemenin en uygun
yoludur. Oyun çocuğun belleğini yenileyerek öğrenme gücünü arttır ve
dinlenmesini sağlar (Koçyiğit vd. 2007). Freud’a göre oyun, çocuğu
tanımada ve ruhsal uyumsuzlukların tedavisinde etkili bir yöntemdir
(Özyeşer Cinel, 2006; Karadağ & Çalışkan, 2008). Vygotsky ise oyunu
anlam çıkarma ve öğrenmeye yönlendirme olarak kabul eder (Yavuzer,
2008).
Oyun sırasında kurulan sosyal etkileşim; çocukların arkadaşlık
gelişimine, özgüvenine ve sosyal kabulüne etki eden bir iletişim
basamağıdır (Metin Aslan, 2013). Çocukların akranları ile
oynayabilecekleri oyunlarda oyunu sürdürebilmeleri için problem
çözme, başkaları ile işbirliği içerisinde olabilme ve sorumluluk alma
gibi davranışlar göstermeleri gerekir. Bir çocuğun davranışlarını
kontrol altına alma, duygularını yönetme, odaklanma ve dikkatini
sürdürme ve problem çözebilme becerileri öz düzenleme bağlamında
ele alınmaktadır (Shonkoff & Phillips, 2000; Akt: Eroğlu, 2018).
Ülkemizde öz düzenleme becerisinin oyun davranışları ve çeşitli
değişkenlerle ilişkisini inceleyen sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır
(Güler Yıldız, Ertürk Kara, Fındık Tanrıbuyurdu, Gönen, 2014; Aksoy,
Tozduman Yaralı, 2017). Bu nedenle yapılan bu çalışmanın alana katkı
sağlayacağı düşünülerek çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

385

 Okul öncesi eğitime devam eden 48-60 aylık çocukların
cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba öğrenim durumu değişkenleri
öz düzenleme becerileri ile oyun davranışları üzerinde anlamlı
bir farklılık oluşturmakta mıdır?
 Okul öncesi eğitime devam eden 48-60 aylık çocukların öz
düzenleme becerileri ile oyun davranışları arasında anlamlı bir
ilişki bulunmakta mıdır?
2.Materyal ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, 48-60 aylık okul öncesi eğitime devam eden
çocukların öz düzenleme becerileri ile oyun davranışlarında cinsiyet,
kardeş sayısı, anne- baba öğrenim düzeyi gibi değişkenlerin farklılık
oluşturup oluşturmadığını belirlemek ve öz düzenleme becerileri ile
oyun davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma nicel desende betimsel bir çalışma olarak tasarlanmış ve
genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli, geçmişte ya
da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar,
araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2016). Bu modele uygun olarak,
ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. İlişkisel tarama modelleri, iki
ve daha çok sayıdaki değişken arasındaki değişimin varlığını ve
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Gall, Gall M
& Borg, 1999).
2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir ili merkezinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı anaokullarına devam eden 48-60 ay arası çocuklar
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna, 2019-2020 eğitim
öğretim yılında, Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı, altı farklı anaokuluna devam eden 181 çocuk dahil
edilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Demografik Özellikler
Katılımcı sayısı (n)
Cinsiyet
Kız
Erkek
Kardeş

77
104

Yok
Bir Kardeş

37
89

Yüzde (%)
42.5
57.5

Sayısı
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20.3
49.3

İki Kardeş
ve Üzeri
Baba
Öğrenim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Anne
Öğrenim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

55

30.4

6
22
62
91

3.4
12.2
34.2
50.2

15
29
54
83

8.3
16.1
29.8
45.8

181

100.00

Tablo 2.1 incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların %57.5’i
erkek, %42.5’i kız olup, %49.3’ü bir kardeşe sahiptir. Araştırmaya
katılan çocukların %50.2’si üniversite mezunu babaya sahipken,
anneleri üniversite mezunu olan çocukların oranı %45.8’dir.
2.3.Veri Toplama Araçları
Araştırmada, çocuklar ve aileleri hakkında bazı bilgileri elde etmek
amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu’’ile
“36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeği” ve “Öz Düzenleme
Becerileri Ölçeği ” kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Genel Bilgi Formu’nda; çalışma grubunu
oluşturan çocuk ve ailelerine ait bazı bilgileri elde etmek amacıyla
(cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba öğrenim düzeyi…) araştırmacılar
tarafından oluşturulan bir formdur.
Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği: Bayındır & Ural (2016) tarafından
48-72 aylık çocuklarının, öz düzenleme becerilerini belirleyebilmek
için geliştirilmiş ölçek, düzenleme becerileri ve kontrol becerileri
olmak üzere iki boyutta beşli Likert tipi 33 maddeden oluşmaktadır.
Düzenleme Becerileri faktörünün güvenirlik katsayısı .96 madde
toplam korelasyonları .57 ve.79 arasında değiştiği görülmektedir.
Kontrol Becerileri faktörü için güvenirlik katsayısı .91 maddelerin
toplam korelasyonları .55 ile .74 arasında değişmektedir. Ölçeğin
tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı (α) 0.96, madde toplam
korelasyonları 0.34 ile 0.75 arasında değiştiği görülmektedir. Öz
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Düzenleme Becerileri Ölçeğinin bu çalışma için iç tutarlılık (Cronbach
Alpha) katsayısı .897 bulunmuştur.
36-71 Aylık Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeği (ÇİODO): Metin
Aslan (2016) tarafından geliştirilen, Oyun Davranış Ölçeği Likert tipi
21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 36-48, 49-60 ve 61-71 aylık olmak
üzere üç farklı yaş grubuna ayrılmıştır. Sessiz Davranış, Tek Başına
Oyun, Paralel Oyun, Sosyal Oyun, İtiş Kakışlı Oyun olmak üzere beş
boyut altında toplanmıştır. Faktörlerden birincisi ölçeğe ilişkin toplam
varyansın% 36.3’ ün, ikinci faktör % 14.9’unu, üçüncü faktör % 9.4’ni,
dördüncü faktör % 7.7’ni, beşinci faktör ise % 5.94’ünü açıklamaktadır.
Beş faktörün maddelerle açıkladıkları toplam varyans% 74.38’dir.
Oyun sırasında suskun davranışlar, sosyal oyun, paralel oyun, tek
başına oyun, itiş kakış oyun davranışlarını ölçmeye yönelik maddelerin
faktördeki yük değerlerinin sırasıyla .68-.85, .73-.90, .71- .86, .63 -.77,
.96-.97 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının
suskun davranış faktörü için. 92, Tek Başına Oyun faktörü için. 84,
Paralel Oyun faktörü için. 89, Sosyal Oyun faktörü için. 90, itiş kakış
oyun faktörü için .96 olduğu görülmüştür. Ölçeğin tümü için yapılan
analizde ise iç tutarlılık katsayısı. 73 olarak tespit edilmiştir.
2.4.Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada öncelikle Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden
gereken resmi izinler alınmıştır. Araştırma verileri 2019-2020 eğitim
öğretim yılının birinci döneminde Kasım-Aralık aylarında toplanmıştır.
Ölçme araçlarının uygulanması aşamasında rehber öğretmenleri ve
okul müdürleri ile görüşülerek ölçekler gönüllü olan Okul Öncesi
Öğretmenlerine, her bir çocuk için doldurmaları için bırakılmıştır.
Öğretmenlere Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği ile 36-71 Aylık
Çocuklar İçin Oyun Davranış Ölçeğinin nasıl doldurulacağına ilişkin
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ölçme araçları, il merkezinde bulunan
altı okuldan 48-60 aylık 181 çocuk için öğretmenler tarafından
doldurulmuştur.
2.5.Verilerin Analizi
Verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS paket programı
kullanılmıştır. Örneklemden elde edilen verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi
kullanılmıştır. Ayrıca dağılıma ait çarpıklık ve basıklık değeri de
incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları Tablo 2’de
belirtilmiştir.
Tablo 2. Çocukların Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği ve Oyun
Davranışları Ölçeği puanlarına ilişkin normallik analizi sonuçları
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Ölçek
Öz Düzenleme
Becerileri

KolmogorovSmirnov testi

Basıklık

Çarpıklık

Z

Skewness

Kurtosis

.083 .004

-.166

.882

.986

Sd

p

Oyun Davranışları Ölçeği
Sessiz davranış

.268

.254 .000

1.40

1.13

Tek Başına Oyun

.159

.187 .000

-.097

-.205

Paralel Oyun

.342

.119 .000

.267

-.686

Birlikte oyun

.434

.117 .000

-.293

-.938

İtiş-kakışlı oyun

.172

.306 .000

1.12

.048

Tablo 2 incelendiğinde veri toplama araçlarına ait alt ölçek
puanlarının normale yakın dağılım göstermediği görülmüştür. Fakat
Tabachnick & Fidell (2013)’a göre araştırma sonuçlarına bakılarak
çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 +1,5 aralığında olması normal
dağılım olduğunu varsaymak için yeterli olduğunu göstermektedir.
Normal dağılım gösteren veriler için t- testi, Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) ve Pearsan Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği
uygulanmıştır. Gruplar arası farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek amacıyla Tukey Testi yapılmıştır. Sonuçlar % 95 güven
aralığında, p<.05 anlamlılık düzeyinde ve p<.01 ileri anlamlılık
düzeyinde değerlendirilmiştir.
3.Bulgular
48 - 60 aylık okul öncesi çocuklarının öz düzenleme becerileri ile
oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, çocukların cinsiyet,
kardeş sayısı, anne baba öğrenim düzeyi değişkenlerinin öz düzenleme
becerileri ile oyun davranışlarına ait puanlarda anlamlı farklılık
oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada
bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 3. Çocukların cinsiyetine göre Öz Düzenleme Becerileri ve Oyun
Davranışları puan ortalamalarına ilişkin t-testi sonuçlar
Ölçek

Cinsiyet

n

x̄
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ss

t

p

Kız
Öz
Düzenleme Erkek

77
104

126.28
121.73

12.59
13.49

2.333

.021*

Oyun Davranışları
Sessiz
davranış

Kız
Erkek

77
104

6.63
8.36

2.91
3.91

-3.264

.001**

Tek
Başına
Oyun

Kız
Erkek

77
104

16.35
15.75

2.07
2.16

1.861

.065

Paralel
Oyun

Kız
Erkek

77
104

11.61
11.53

4.52
4.68

.104

.917

Sosyal
Oyun

Kız
Erkek

77
104

18.19
16.07

5.84
5.71

2.433

.016*

Kız
Erkek

77
104

2.97
4.32

1.66
2.55

-4.047

.000**

İtiş-kakışlı
oyun

*p<.05 , **p<.01
Tablo 3’ te çocukların cinsiyete göre öz düzenleme ölçeği toplam
puan ortalamaları ile oyun davranışları ölçeği alt boyutlarına ait t-testi
sonuçları verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde kız çocuklarının öz
düzenleme becerilerinin (x̄=126.28) erkek çocuklara göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. Analiz sonucunda çocukların Öz Düzenleme
Becerileri Ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (t= 2.333, p=.021<.05).
Oyun Davranışları Ölçeğinin alt boyutlara ilişkin puan
ortalamalarına bakıldığında; kız çocukların Tek Başına Oyun (x̄
=16.35), Paralel Oyun (x̄=11.61) ile Sosyal Oyun (x̄ =18.19) puan
ortalamalarının erkek çocuklara göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Sessiz davranış (x̄=8.36) ve İtiş Kakışlı Oyun (x̄=4.32)
alt boyutu puan ortalamalarının ise erkek çocuklarda kız çocuklara göre
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan t-testi sonucunda
çocukların cinsiyetinin Oyun Davranışları Ölçeğinin Sessiz Davranış (
t= -3.264, p=.001<.05), İtiş Kakışlı Oyun (t= -4.047, p=.000<.01) ile
Sosyal Oyun alt boyutlarına (t=2.433, p=.016<.05) ait puan
ortalamalarının anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür.
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Tablo 4. Çocukların kardeş sayısına göre Öz Düzenleme Becerileri ve
Oyun Davranışlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları
Karde
Anlaml
Ölçek
n
x̄
ss
f
p
ş sayısı
ı fark
3 126.2 14.5
Yok
Öz
7
4
5
Düzenlem
Bir
8 123.1 12.5
.879
.417
e
Kardeş 9
0
6
Becerileri
İki ve
5 122.8 13.5
Ölçeği
Üzeri
5
5
3
Oyun davranışları ölçeği
3
Yok
3.43
2.35
7
İtişBir
8
3.89
2.20
Kakışlı
Kardeş 9
Oyun
İki ve
5
3.72
2.49
Üzeri
5
3
Yok
17.24 5.70
7
Bir
8
5.09 .007*
Sosyal
2-3
15.71 5.54
Kardeş 9
8
Oyun
*
İki ve
5
18.83 5.99
Üzeri
5
3
Yok
12.67 4.23
7
Bir
8
3.32
Paralel
2-1
10.69 4.72
.038*
Kardeş 9
4
Oyun
İki ve
5
12.23 4.44
Üzeri
5
3
Yok
16.29 2.31
7
Tek
Bir
8
1.00
16.08 2.05
.367
Başına
Kardeş 9
7
Oyun
İki ve
5
15.69 2.15
Üzeri
5
3
Yok
7.54
3.76
7
Sessiz
Bir
8
7.95
3.91 .827
.439
Davranış
Kardeş 9
İki ve
5
7.16
2.94
Üzeri
5
*p<.05 , **p<.01
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Tablo 4 incelendiğinde, Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği (F=.879;
p=.417 >.05) puan ortalamalarında kardeş sayısının herhangi bir
farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir.
Oyun Davranışları Ölçeğinde ise, tek kardeşe sahip çocukların İtiş
Kakışlı Oyun (x̄=3.89), Sessiz Davranış (x̄=7.95) alt boyutlarına ait
puan ortalamalarının; kardeşi olmayan çocukların ise Paralel Oyun
(x̄=12,67), Tek Başına Oyun (x̄=16.29) alt boyutlarına ait puan
ortalamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ancak yapılan Anova testi sonucunda Sosyal Oyun alt boyutu (f=5.089;
p= 0.007<.05) ile Paralel Oyun alt boyutuna (f=3.324; p=.038 >.05)
ait puan ortalamalarında kardeş sayısının anlamlı bir farklılık
oluşturduğu saptanmıştır. Bu farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla
yapılan Tukey testi sonucunda Sosyal Oyun alt boyutunda bir kardeşi
olan çocuklar ile iki ve daha fazla kardeşe sahip çocukların, Paralel
Oyun alt boyutunda, bir kardeşi olan çocuklar ile kardeşi olmayan
çocukların puan ortalamaları arasında fark anlamlıdır.
Tablo 5. Çocukların anne öğrenim durumuna göre Öz Düzenleme
Becerileri ve Oyun Davranışlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi
sonuçları
Anne
Ölçek
eğitim
n
x̄
ss
f
p
Anlamlı
durumu
fark
İlkokul
15 115.26
9.78
Öz
29 121.79 12.37
Düzenleme Ortaokul
1-3,4
3.186
Becerileri
Lise
54 123.38 13.29
.025*
Ölçeği
Üniversite 83 126.02 13.57
Oyun Davranışları Ölçeği
İtiş-Kakışlı
Oyun

Sosyal
Oyun

Paralel
Oyun

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul

15
29
54
83
15
29
54
83
15
29
54
83
15

4.33
4.10
3.88
3.43
20.60
18.13
15.96
16.57
11.40
11.58
11.37
11.72
14.46
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2.12
2.71
2.39
2.13
3.52
5.92
5.57
6.09
4.53
4.02
4.72
4.80
1.72

1.125

.340

3.071

.029*

.070

.976

3.214

.024*

1-3,4

Ortaokul
Tek Başına Lise
Üniversite
Oyun

29
54
83

15.86
16.29
16.15

2.03
2.20
2.11

İlkokul
Ortaokul
Sessiz
Davranış
Lise
Üniversite
*p<.05 , **p<.01

15
29
54
83

7.46
7.51
7.68
7.66

3.06
3.39
3.70
3.78

1-2,
3,4

.026

.994

Tablo 5’te çocukların anne öğrenim durumuna göre öz düzenleme
ölçeği ve oyun davranışları ölçeği alt boyutları puan ortalamalarına ait
Anova sonuçları görülmektedir. Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği puan
ortalamalarına bakıldığında;
üniversite mezunu anneye sahip
çocukların puan ortalamasının (x̄=126.02) diğer grupların puan
ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Anova testi
sonuçlarına göre, anne eğitim durumunun Öz Düzenleme Becerileri
Ölçeği puan ortalamalarında (f=3.186; p=.025<.05) anlamlı bir
farklılığa neden olduğu gözlemlenmiştir. Farklılığın kaynağını
belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucuna göre; ilkokul
mezunu anneye sahip çocuklar ile lise ve üniversite mezunu anneye
sahip çocukların puan ortalamaları arasında fark anlamlıdır.
Oyun Davranışları Ölçeğinin alt boyutlarına bakıldığında; Sosyal
Oyun alt boyutu (f=3.071; p=.029<.05) ile Tek Başına Oyun alt boyutu
(f=3.214; p=.024<.05) puan ortalamalarında anne öğrenim durumunun
anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Belirlenen bu farklılıkları
Sosyal Oyun alt boyutu için; lise ve üniversite mezunu anneye sahip
çocuklar ile ilkokul mezunu anneye sahip çocukların puan ortalamaları
oluştururken, Tek Başına Oyun alt boyutunda ise ilkokul mezunu
anneye sahip çocukların puan ortalamaları oluşturmuştur.
Tablo 6. Çocukların baba öğrenim durumuna göre Öz Düzenleme
Becerileri ve Oyun Davranışlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi
sonuçları
Anlamlı
Ölçek
n
x̄
ss
f
p
fark
İlkokul
6
115.16
9.90
Öz
22 118.09 11.54
Düzenleme Ortaokul
1-4
3.536
.016*
Lise
62 122.66 12.79
Becerileri
Üniversite 91 126.26 13.60
Ölçeği
Oyun Davranışları Ölçeği
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İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Sosyal
Lise
Oyun
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Paralel
Lise
Oyun
Üniversite
İlkokul
Tek Başına
Ortaokul
Oyun
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Sessiz
Lise
Davranış
Üniversite
*p<.05 , **p<.01
İtiş-Kakışlı
Oyun

6
22
62
91
6
22
62
91
6
22
62
91
6
22
62
91
6
22
62
91

4.33
3.95
3.64
3.73
21.66
18.59
15.82
17.06
9.33
11.63
10.98
12.09
14.33
15.40
15.85
16.37
8.16
7.54
7.00
8.04

2.65
2.51
2.10
2.41
3.88
5.72
5.77
5.85
4.03
2.88
5.09
4.60
1.96
1.89
2.02
2.21
3.12
3.97
3.20
3.80

.224

.879

2.733

.045*

1.211

.307

2.879

.037*

1.074

.362

Tablo 6’da çocukların baba öğrenim durumuna göre öz düzenleme
ölçeği puan ortalamaları ile oyun davranışları ölçeği alt boyutlarına ait
analiz sonuçları incelendiğinde; üniversite mezunu babaya sahip
çocukların Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği puan ortalamalarının
(x̄=126.26) ilkokul mezunu babaya sahip çocukların puan
ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Anova testi
sonuçlarına göre, baba öğrenim durumunun Öz Düzenleme Becerileri
Ölçeği puan ortalamalarında (f=3.536; p=.016<.05) anlamlı bir
farklılığa neden olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığı ilkokul mezunu ile
üniversite mezunu babaya sahip çocukların puan ortalamaları
oluşturmuştur.
Oyun Davranışları Ölçeğine ait puanlar incelendiğinde; baba
öğrenim durumunun Sosyal Oyun alt boyutu (f=2.733; p=.045<.05) ile
Tek Başına Oyun alt boyutu (f=2.879; p=.037 <.05) puan
ortalamalarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Bu
farklılığı ilkokul mezunu babaya sahip çocuklar ile babası üniversite ve
lise mezunu babaya sahip çocukların puan ortalamaları oluşturmuştur.
Tablo 7.Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ile Oyun Davranışlarına
ilişkin korelasyon sonuçları
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3-1
4-1

1-3
1-4

Öz
Düzenleme
Becerileri

Sessiz
Davranış

Tek
Başına
Oyun

Paralel
Oyun

Sosyal
Oyun

İtişKakışlı
Oyun

r

-.170*

.866**

.015

-.064

-.146*

p

.022*

.000**

.837

.391

.049*

n

181

181

181

181

181

*p<.05 , **p<.01
Tablo 7 incelendiğinde, Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği puan
ortalamaları ile Sessiz Davranış alt boyutu (r=-.170, p= .022 <.05) ve
İtiş Kakışlı Oyun alt boyutu puan ortalamaları (r=-.146, p=.049<.05)
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu, Tek Başına Oyun
alt boyutu puan ortalaması ile (r=.866, p=.000 <.01) pozitif yönde
anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
4.Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda kız çocuklarının öz düzenleme becerilerinin,
erkek çocuklarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar,
alan yazında öz düzenlemenin kız çocuklarında erkek çocuklarına göre
daha yüksek olduğunu ortaya koyan diğer çalışmalarla örtüşmektedir.
Bu sonucu destekler nitelikte, Öztabak (2018) okul öncesi dönem
çocuklarının öz düzenleme becerileri ile anne-baba tutumları arasındaki
ilişkiyi incelediği çalışmada, kız çocukların Öz Düzenleme Becerileri
Ölçeği dikkat/dürtü kontrolü alt boyutunun erkek çocuklardan daha iyi
düzeyde olduğunu saptamıştır. Erken yaştan itibaren erkekler kızlardan
daha hareketli ve atak olma, engellendiklerinde daha huzursuz ve
dürtüsel hareket etme eğilimindedirler. Bu durum, araştırma sonucunda
kızların erkeklerden öz düzenleme ve dikkat boyutunda daha yüksek
puan almalarına gerekçe olarak gösterilebilir. Matthews,
CameronPonitz & Morrison (2009) araştırmalarında kız çocuklarının
davranışsal öz düzenleme becerilerinin erkek çocuklara oranla daha
yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Oyun Davranışları Ölçeğinin Sessiz Davranış ve İtiş Kakışlı Oyun
alt boyutunda erkek çocuklarının puan ortalamalarının kız çocuklara
göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kız çocukların ise Tek
Başına Oyun, Paralel Oyun ile Sosyal Oyun puan ortalamalarının erkek
çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Alan yazına
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bakıldığında bu araştırma bulgularına benzer olarak, erkek çocukların
daha aktif ve sert oyunlar tercih ettikleri, kız çocuklarının ise ayrıntıya
dayalı oyun tercih ettikleri belirtilmektedir (Macun & Güvendi, 2019).
Erkek çocuklarının genellikle babaları evde boğuşma ve güç oyunları
tercih etmeleri bu farklılığa sebep olmuş olabilir. Okul öncesi dönemde
kız çocukları anneyi, erkek çocuklar ise babayı rol model almaktadır.
Erkek çocuklar daha güçlü ve yenilmez olmayı istedikleri için bunu
sergileyebilecekleri daha hareketli ve itiş kakışlı oyunlar tercih ederken,
kız çocuklar ise daha sakin, evcilik vb ilişkilere ve diyaloga bağlı
oyunlar tercih etmeleri bu farklılığı oluşturmuş olabilir. Santrock
(2017), Kılınç (2018) itiş kakış, rekabet, risk alma, çatışma gibi
oyunları erkek çocuklarının kız çocuklara oranla daha fazla tercih
ettiklerini belirtmiştir. Çiftçi & Özgün (2011) yaptıkları araştırmada,
kız çocuklarının grup içi etkinlikleri, erkek çocukların ise güç, hız, aşırı
hareket içeren oyunları tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Taylı
(2007) ise bu bulgulardan farklı olarak, kız çocukların daha çok yalnız
oyun, erkek çocukların ise daha çok işbirlikçi oyunlar oynarken
gözlemlediklerini belirtmiştir.
Kardeş sayısı değişkenine bakıldığında; öz düzenleme becerileri
puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Bu
sonuca benzer olarak, Karakurt (2019), okul öncesi eğitime devam eden
çocuklarla yaptığı çalışmada, kardeş sayısı değişkeninin öz düzenleme
puanlarını etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlar araştırmanın
bulgularını destekler niteliktedir.
Oyun Davranışları Ölçeğinin Sosyal Oyun ve Paralel Oyun alt
boyutlarına ait puan ortalamalarında kardeş değişkeni anlamlı bir
farklılık oluşturduğu bulunmuştur. İki ve daha fazla kardeşe sahip olan
çocuklar, bir kardeşe sahip olan çocuklara göre daha fazla Sosyal Oyun
tercih ederken, hiç kardeşi olmayan çocuklar ise Paralel Oyunu daha
fazla tercih etmektedirler. Taylı (2007)’nın yaptığı çalışmada kardeşe
sahip çocukların kardeşi olmayan çocuklara göre daha çok birlikte ve
işbirlikçi oyunları tercih ettiklerini belirtmiştir. Kardeş sayısı fazla olan
çocuklar odalarını, oyuncaklarını, kardeşleri ile paylaşmaya alışmıştır
ve oyunlarının çoğunu kardeşleri ile kurup oynamaktadır. Bu sebeple
sınıf ortamında arkadaşları ile evde kardeşleri ile olduğu gibi sosyal
oyun oynamayı tercih edebilirler. Hiç kardeşi olmayan çocuklar ise
kardeş sayısı fazla olan çocukların aksine yalnız kalmaya,
akranlarından ziyade kendinden yaşça büyük olan ebeveynleri ile daha
fazla zaman geçirmeye alışmışlardır. Bu durum aynı ortamda akranları
ile oynamak yerine kendi başlarına paralel oyun tercih etmelerine
gerekçe olarak gösterilebilir. Aydın (2008), okul öncesi kuruma devam
eden 3-6 yaş grubu normal gelişim gösteren çocukların sembolik oyun
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davranışlarının kardeş sayısı değişkeni ile ilişkili olduğunu belirtmiş ve
sembolik oyun ölçeğinde en yüksek puanın iki ve daha fazla kardeşe
sahip olan çocuklara ait olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ulaşılan araştırma
bulgularından farklı olarak Yokuş & Konokman (2018), çalışmasında
çocukların itiş-kakış oyun davranışlarında kardeş sayısı değişkenine
göre anlamlı bir farklılık olduğu saptamıştır. Çalışmada kardeşi
olmayanların bir ya da iki kardeşi olanlara kıyasla daha düşük itiş-kakış
oyun oynadıkları gözlemlenmiştir. Taylı (2007), ise araştırmasında tek
çocukların kardeşli çocuklara göre daha çok yalnız oyun oynadıkları
bulgusuna ulaşmıştır.
Anneleri ilkokul mezunu olan çocukların, anneleri lise ve üniversite
mezunu olan çocuklara göre öz düzenleme becerileri puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Toplumumuzda eğitim düzeyi yüksek annelerin genellikle iş hayatında
aktif olması dolayısıyla evde geçirdiği sürenin kısıtlı olması, eğitim
düzeyi düşük olan annelerin ise zamanının çoğunu evde geçirmesi
sebebiyle çocuklara ayırdıkları süreler farklılaşmaktadır. Buna bağlı
olarak puan ortalamalarındaki farklılığın sebebi çalışan annelerin
çocukları ile az zaman geçirebilmeleri olabileceği gibi çalışmayan
annelerinde çocukları ile daha çok zaman geçirmeleri ve çocukların
gelişimi, kaliteli zaman geçirme konularında kendilerini geliştirmeye
açık olmaları düşünülebilir. Baba eğitim durumuna bakıldığında ise
üniversite mezunu babaya sahip çocukların Öz Düzenleme Becerileri
Ölçeği puan ortalamalarının, ilkokul mezunu babaya sahip çocukların
puan ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç
eğitim düzeyi yüksek olan babaların çocukların gelişimini daha fazla
desteklemesi ve çocukları ile daha fazla ve daha kaliteli zaman geçirme
konusunda istekli oldukları düşünülebilir. Benzer bulgulara, Wanles vd.
(2011) yaptığı bir araştırmada ebeveyn öğrenim düzeyinin davranışsal
öz düzenleme becerileriyle istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkili
olduğuna ulaşmıştır. Ebeveyni ile daha fazla etkileşimde bulunan ve
daha kaliteli zaman geçiren çocukların kendini ifade edebilme,
otokontrol ve duygu düzenleme becerileri daha gelişmiş olabilir.
Karakurt (2019) çalışmasında lise, lisans ve lisansüstü öğrenim
durumuna sahip babaların çocuklarının ilkokul öğrenim durumuna
sahip babaların çocuklarına göre daha fazla öz düzenleme puanına sahip
oldukları, lisansüstü öğrenim durumuna sahip annelerin çocuklarının
ilkokul, ortaokul ve lise öğrenim durumuna sahip annelerin çocuklarına
göre daha fazla öz düzenleme puanına sahip oldukları sonucuna
ulaşmıştır. Ertürk Kara & Gönen (2015) çocukların öz düzenleme
becerilerini değerlendirdiği çalışmasında anne öğrenim düzeyi yüksek
çocukların dikkat dürtü puanlarının anne öğrenim düzeyi düşük
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çocuklara göre yüksek olduğunu; baba öğrenim düzeyine göre ise hem
dikkat dürtü puanlarında hem de olumlu duygu puanlarında öğrenim
düzeyi yüksek babaların çocuklarının lehine bir farklılık olduğunu
belirlemişlerdir. Baba ve annelerin öğrenim durumlarının çocukların öz
düzenleme becerilerini etkilemesinin sebebi olarak ebeveynlerin
bilinçli olmaları ve doğru ebeveynlik tutumları sergilemeleri
gösterilebilir. Çocuğun davranışlarına rehberlik etme, teşvik etme,
öğrenmeyi destekleme ve yönlendirme gibi olumlu ebeveyn
davranışları çocukların öz düzenleme becerilerine de olumlu yönde etki
etmektedir (Temiz, 2019).
Anne ve baba öğrenim durumu değişkenlerinin Oyun Davranışları
Ölçeğinin Sosyal Oyun ve Tek Başına Oyun alt boyutları puan
ortalamalarının anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anneleri lise ve üniversite mezunu olan çocukların sosyal oyunu daha
fazla tercih ettiği, anneleri ilkokul mezunu olan çocukların ise tek
başına oyun oynamayı tercih ettikleri görülmüştür. Eğitim seviyesi
yüksek olan annelerin çocuklarının bilişsel ve fiziksel gelişimlerini
desteklemek adına farklı etkinlikler araştırmaları ve daha fazla iletişim
ve etkileşim kurmak istemeleri, yeniliklere açık olmaları ve çocukları
ile daha fazla oyun oynamaları sebep olarak gösterilebilir. Eğitim
düzeyi düşük olan annelerin ise çocuklarının gelişimini nasıl
destekleyecekleri konusunda yetersiz bilgiye sahip olmaları ve
çocukları ile yeterince oyun oynamamaları, geçirdikleri sürenin sınırlı
olması bu sebeple çocukların genellikle kendi başlarına, oyuncakları ile
vakit geçirdikleri varsayılabilir. Uygun & Koziklioğlu (2019)
araştırmalarında anne eğitim düzeyine göre çocukların oyun
davranışlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı fakat baba eğitim düzeyine
göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Annesi
üniversite mezunu olan çocukların annesi okuryazar olmayan, ilkokul
ve ortaokul mezunu olan çocuklardan daha fazla Sosyal Oyun
davranışları sergilediklerini belirtmişlerdir.
Çalışma sonucunda Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği puan
ortalamaları ile Sessiz Davranış alt boyutu ve İtiş Kakışlı Oyun alt
boyutu puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin
olduğu saptanmıştır. Öz düzenleme becerisi yüksek olan çocuklar
sessiz davranış ve itiş kakışlı oyun davranışlarını öz düzenleme
becerileri daha düşük olan çocuklara göre daha az tercih etmektedir.
Tek Başına Oyun alt boyutu puan ortalamaları ile öz düzenleme
becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Yani öz düzenleme becerileri arttıkça çocukların Tek Başına Oyun
davranışları da artış göstermektedir. Bu bulgular birlikte
değerlendirildiğinde öz düzenleme becerilerinin çocukların akranları ile
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etkileşiminde (oyun etkileşimi) aracı rolü olduğu söylenebilir. Bunun
sebebi öz düzenleme becerilerinin gelişimine paralel olarak duygu
düzenleme becerilerinin de gelişmesi gösterilebilir. Yani duygu
düzenleme becerileri yüksek olan bir çocuk dikkatini sürdürebilir,
isteklerini geciktirebilir, sırasını bekleyebilir, eylemlerinin sonuçlarını
düşünebilir, kendi isteklerine rağmen diğer çocukların görüşlerini
dinleyebilir. Tüm bu davranışlar çocuğun iyi sosyal ilişkiler kurmasını
ve arkadaşları tarafından iyi bir oyun arkadaşı olarak görülmesini
sağlayabilir. Koçyiğit, Yılmaz & Sezer (2015), tarafından yapılan
çalışmada, sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri ile oyun
becerileri arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında çocukların
sosyal yetkinlikleri arttıkça oyun becerilerinin arttığı ve çocukların
saldırganlıkları ve anksiyete durumları azaldıkça oyun becerilerinin
arttığını belirlemişlerdir. Başka bir ifadeyle saldırgan ve anksiyetesi
yüksek olan çocukların oyun becerilerinin düşük olduğu, yani bu
çocukların oyunu başlatma, sürdürme, uygun iletişim kurma, kurallara
uyma, sorumluluk alma, kendini ifade etme gibi becerileri uygun
biçimde sergileyemedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Erken çocukluk
yılları, çocuğun kendisine ve başkalarına karşı olumlu ya da olumsuz
duygularının oluştuğu bir süreçtir (Calkins vd. 2009). Bu dönemde
gelişen duygusal özellikler sosyal ilişkiler üzerinde güçlü bir etkiye
sahiptir (Trawick-Smith, 2014).
Çocukların duygu düzenleme
becerilerinde ve sosyal yetkinliklerindeki problemler yaşaması
akranlarıyla ve oyunla ilişkilerini zorlaştırmaktadır. Öz düzenleme
becerisi ile paralel olarak gelişen duygu düzenleme becerisi çocukların
sosyal ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.
Araştırmanın
sonuçları
doğrultusunda
eğitimcilere
araştırmacılara verilecek öneriler aşağıda sunulmuştur.

ve

 Okul öncesi dönem eğitimcilerinin oyun etkinliği sırasında
çocukları gözlemleyerek olumsuz duygularını yansıtan çocukları
belirlemeleri ve belirlenen bu çocuklar için farklı etkinlikler
planlamaları önerilebilir.
 Okul öncesi dönem eğitimcilerinin oyun etkinliği sırasında
olumsuz duygularını yansıtan çocukların ailelerinin bu konuda
farkındalıklarının arttırılması sağlanabilir.
 Öz düzenleme becerileri ve oyun davranışları daha büyük yaş
grupları ve farklı değişkenlerle tekrar incelenebilir.
 Ülkemizde okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışları ve
öz düzenleme becerilerine yönelik çalışmaların sınırlılığı göz
önüne alındığında, bu yaş grubundaki çocukların öz düzenleme
becerileri ile oyun davranışları arasındaki ilişkilerin incelendiği
yeni çalışmalar alana kazandırılabilir.
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 Okul öncesi dönem çocuklarının oyun davranışları ile ilgili anne
baba çalışma durumları ve eğitim durumları arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmaların az olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuya
ilişkin yeni çalışmalar yapılabilir.
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TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK
YAZMA SÜREÇLERİ
Demet Kardaş*
Duygu ve düşüncelerin belli bir amaç doğrultusunda, bir dilin kuralları
çerçevesinde alfabe sistemi ile aktarılmasına “yazma” denir. İnsanlar niçin
yazarlar? Bu sorunun cevabı, insanoğlunun paylaşma isteği ile ilgilidir.
Dünya bilim tarihi; insanlar bilgi, beceri, deneyim, buluşlarını paylaşmak
ve sonraki nesillere aktarmak istediği için gelişmiştir. Yazmak, günlük
sade ve basit işlerin yürütülmesinden en zor akademik çalışmaların ortaya
konulmasına kadar geniş bir kullanım alanına sahip önemli bir medeniyet
ölçüsüdür.
Yazı, mağara duvarlarından bilgisayarlara gelene kadar binlerce yıl
geçmiştir. Bu süreçte alfabeler, yazı sistemleri, amaçlarına göre yazma
türleri, türlerine göre yazma şekilleri, akademik yazma gibi çeşitli
kavramlar ortaya çıkmıştır. Akademik yazma şüphesiz diğer yazma
türlerinden farklıdır. Bunun sebebi ise akademik yazmanın zorluğu ve
kurallar çerçevesinde gelişmesidir. Burada önemli olan akademik yazma
sürecinin kendi içinde bir düşünsel ve yazınsal bir sıralamayla oluştuğunun
bilinmesidir. Bilgi, düşünce ve araştırmanın en üst basamağı olan
akademik yazmaya giriş; yazmaya hazırlık (konuyu belirleme, konunun
amacını tespit etme, konuya ve amaca ilişkin anahtar kelimeleri seçme),
yazma için araştırma yapma (kaynak tespiti, kaynak arama, kaynak
edinme), verilerin toplanması ve sınıflandırılması (not alma ve fişleme),
son olarak da ön metnin ortaya çıkarılması olarak sınıflandırılabilir.
1. 1. Yazmaya Hazırlık
1.1.1. Konuyu Seçme
Akademik yazmanın ilk aşaması konu seçmedir. Araştırmanın
konusunu bazen siz seçersiniz bazen de araştır Demet KARDAŞ maya
danışmanlık yapan hoca ya da hocalarınız seçer. Danışman hocalar bir
konu başlığını size verir ve sizden bu konuyu araştırmanızı ve buna göre
karar vermenizi ister ya da konuyu sizin seçmenizi isteyebilir. Konuyu
seçmeden önce olabildiğince fazla kaynağa başvurarak olası alt konular
hakkında belirli bir düşünme süreci geçirmeniz gerekir.

*(Dr.);

Gazi Üniversitesi TÖMER Ankara, demetkardas@gmail.com
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Bu düşünme sürecinde neyi ele alacağınıza dair bir fikrinizin olması, ne
hakkında bilgi toplayacağınızı bilmeniz ve tanımlamanız gerekir. Bu
tanımlama, araştırmanın konusunu oluşturur. Hangi konunun çalışılacağı
tamamen sizin bilimsel ilgi ve merakınıza bağlıdır. Konu, yazının temelini
oluşturur. Akademik dünyada üzerine araştırma yapılmamış alan, kavram,
konu neredeyse yoktur. Araştırma konunuzu belirlerken kişisel
deneyimlerinizden, daha önce başka araştırmacılar tarafından yapılmış
çalışmalardan, kitle iletişim araçlarından, teorilerden, inançlardan ve
değerlerden etkilenilerek seçilebilirsiniz. Oldukça geniş bir yelpazeye
sahip konuyu tespit ederken bazı ipuçlarından hareket edebilirsiniz:
a. Konu, ilginizi çekiyor mu? Her bilim insanının olaylara, durumlara
karşı bir bakış açısı, düşüncesi veya olaylarla duygusal bir bağı vardır.
Özellikle sosyal bilgiler alanında yapılacak çalışmalarda duygu, düşünce
ve bakış açısı farklılıkları ön plandadır. Aynı sosyal olgu hakkında
birbirinden farklı bazen taban tabana zıt görüşleri içeren araştırmalar
mevcuttur. Fen bilimlerinde bu farklılıklar daha azdır. Konuya ilgi
duymanız hem araştırma yaparken hem de yazıyı yazarken sizi sıkılmaktan
kurtarır. Tamamen yabancı olduğunuz bir konuda yazı yazmak, yazmaya
karşı motivasyonunuzu düşürür. Yalnız şunu unutmamak gerekir: Bir
olaya, olguya, kavrama, görüşe ilgi duymak bilgi sahibi olmakla ilgilidir.
Araştırma yapacağınız zaman öncelikle düşündüğünüz konu hakkında
yazılmış çok sayıda kaynağı bulup okumalısınız. Bu amaçla çeşitli
kaynakları (bilimsel makalelerden, mesleki dergilerde yayınlanan
makalelerden, yeni basılmış kitaplardan veya alıntı yapılmış diğer
yazılardan) okumanız gerekir. Ayrıca ilgi çekme sadece yazar ile ilgili
değildir. Okuyucunun da yazıya ilgi duyup duymayacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
b. Konu özgün mü? Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer
önemli bir adım, araştırılacak konu üzerinde daha önceden yapılan
çalışmaları gözden geçirmektir. Araştırma yapacağınız konu ile ilgili bir
önceki adımda elde ettiğiniz kaynaklardan konunun hangi açılardan ele
alındığını, yapılan araştırmaların hangi boyutta olduğunu, ulaşılan
sonuçların yeterliliği hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. Konunun
özgün (orijinal) olması, yazınıza olan ilgiyi, merakı artırır ancak üzerinde
araştırma yapılmamış bir konu seçmek de kaynak bulmayı zorlaştırabilir.
Araştırma bilinenleri, yazılanları tekrarlamamalı; bir görüşü
kanıtlamalıdır. Bunun yanında diğer bilgileri özetleyici, bilinmeyenleri
açıklayıcı, bilinenleri ise geliştirici nitelikte olmalıdır. Akademik
çalışmalarınızda en çok dikkat etmeniz gereken husus budur.
c. Konu önemli mi? Hangi ana bilim dalında olursa olsun her araştırma
konusu, okunmaya değecek kadar önemli olmalıdır. Önemli kavramı,

405

kişiye, duruma, zamana göre elbette değişiklik gösterir. Ancak bilimin
amacı, insanlığın gelişimine katkı sunmaktır. Seçeceğiniz konu, alanınıza
göre var olan bir durumdan hareketle geleceğe ışık tutacak veya tartışmalı
bir görüşü çözüme bağlayacak nitelikte olmalıdır. Yazınız alanınızla
ilgilenen bilim insanlarına faydalı bilgiler sağlıyorsa ya da toplumun
seviyesini yükseltmeye yönelikse “önemli” sayılır.
ç. Konu ile ilgili yeteri kadar bilimsel kaynak var mı? Konuya ilişkin
kaynaklar, birincil ve ikincil kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Araştırma ile
ilgili gözlemler, anket uygulamaları, mülakat değerlendirmeleri,
yayınlanmamış belgeler gibi doğrudan doğruya araştırmacı tarafından elde
edilen birincil kaynaklardır. İkincil kaynaklar ise kütüphanelerden veya
internetten elde edilen kitap, tez, makale gibi bilimsel içerikli kaynaklardır.
Araştırmanızın konu ve kapsamına göre her iki kaynak türünden de
faydalanabilirsiniz. Özellikle eğitim ve fen bilimleri alanında yapılan
çalışmalarda birincil kaynaklar daha çok kullanılır ancak araştırma
konusunda ikincil kaynaklarda yer alan görüş, düşünce, inceleme ve
öneriler de yer alır. Sosyal bilgiler alanında, genelde ikincil kaynaklara
başvurmak gerekir. Örneğin tarihsel bir metin üzerinde yapılan araştırmayı
kapsayan konu için kütüphane çalışmaları yapmak gerekir. Önemli olan
her iki kaynak türünde de bilginin, “geçerli, güvenilir ve yeterli sayıda”
olmasıdır. Bir bilginin geçerli olması için tecrübe, gözlem, araştırma ve
bilimsel verilerle ortaya konması gerekir. “Su yüz derecede kaynar.”,
“Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.”, “İstanbul, 1453’te fethedilmiştir.” gibi
bilgiler geçerlidir çünkü doğruluğu ispat ve kabul edilmiştir. Güvenilir
bilgi ise geçerliliği devam eden aksi ispat edilmemiş bilgidir.
Konu hakkında yeterli sayıda ve düzeyde kaynak bulunamaması
araştırmanın ilerlemesini zorlaştırır. Konuyla ilgili olanları seçmek güç ve
zaman alıcı olabilir. Bu sorun İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda sık
yaşanır. Konunuzu tespit etmeden önce ön kaynak taraması yaparsanız
sonrasında araştırmanız daha kolay ve hızlı ilerler.
d. Konu geniş mi? Araştırma konunuzu seçerken dikkat etmeniz
gereken bir diğer nokta da konunun genişliğidir. Araştırma konusu
araştırma problemi hâline gelirken daraltılabilir ancak konu fazla geniş
olursa uygun bir araştırma probleminin geliştirilmesi de çok zor olacaktır.
Örneğin “istihdam”, “madde bağımlılığı”, “siyaset”, “ekonomi”,
“eğitim”, “hukuk sistemi”, “demokrasi” araştırma konusu olamayacak
kadar geniş kapsamlı kavramlardır. Araştırma konunuzu; kişilere, zamana,
kültüre, mekâna ve coğrafi bölgeye göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin;
“Özel sektörde kadın istihdamı”,
“İstihdam koşullarının iş tatmini üzerindeki etkisi”,
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“Gençler arasında madde bağımlılığı”,
“Aile içi şiddetin madde bağımlılığı üzerindeki etkileri” gibi
ifadeler, araştırma konusu olmaya uygundur.
e. Konunun uygulaması yapılabilir mi? Araştırma konusu seçilirken
araştırmanın uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Araştırma konusu
sadece ilginçliği nedeniyle değil; çeşitli açılardan araştırılabilir olması
nedeniyle de tercih edilmelidir. Örneğin; “Seri katillerin toplumla
bütünleşme düzeyleri” , “Cinayet nedeniyle hapis yatan mahkûmların
pişmanlık düzeylerinin günlük hayatlarına yansımaları” bir araştırma
konusu ilginizi çekebilir ancak bu konu ile ilgili veri toplamada
yaşayacağınız birçok zorluk hatta yaşamsal riskler nedeniyle araştırmanız
uygulanabilir değildir.
f. Konuya uygun soru sorma: Sosyoloji alanında yapılan
araştırmalarda sorulan soruları karşılaştırmalı sorular, gelişimle ilgili
sorular ve teorik sorular olarak sınıflamak mümkündür. Araştırmalarda
deneysel gerçeklere ilişkin sorular sorulabilir. Örneğin Türkiye’de herkes
uyması gereken yasalar olduğunu ve bu yasalara uymadığı takdirde
cezalandırılacağını bilir. Ancak bireylerin adalet sistemiyle ilişkileri, suç
türleri ve suçların yapısıyla ilgili bilgimiz yüzeysel ve yetersizdir.
“En sık işlenen suçlar nelerdir?”,
“Suç işleyen insanların kaçı polis tarafından yakalanmaktadır?”,
“Polis tarafından yakalanan suçluların kaçı mahkemece suçlu
bulunarak mahkûm olmaktadır?” gibi sorularla konu genellikten
uzaklaşır ve daha deneysel bir araştırma haline gelir.
Karşılaştırmalı sorular: Bir olay, olgu ya da durumu; sosyal sınıflara,
zamanlara, ülkelere, cinsiyetlere göre mukayese eden ve bundan bilimsel
sonuçlar çıkaran araştırmalarda karşılaştırmalı sorular sorulmaktadır. Bir
ülkede bir olayın sebebi, ortaya çıkış biçimi, sonucu farklı veya diğer bir
ülke ile aynı olabilir. Bunu öğrenmek için bir ülkede gözlemlenen bir
olgunun, diğer ülkelerde de gözlemlenip gözlemlenmediğine; çeşitli
toplumlarda belirli sosyal olguların ne şekilde farklılaştığına yönelik
karşılaştırmalı sorular sorabilirsiniz:
“Türkiye ve İngiltere'de işlenen suçların dağılımı ve suça ilişkin
politikalar ne şekilde farklılaşmaktadır?”
“2016-2017 işsizlik rakamlarının farklılaşması devlet politikaları
ile ilişkili midir?”
“Okul yöneticileri ve öğretmenlerin sınıf yönetimine bakış açıları
neden farklıdır?”
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“Kadın ve erkek doktorların hastalara davranış şekillerinde
cinsiyet farklılığından kaynaklanan bir durum var mıdır?”
karşılaştırmalı bir sorulardır.
Gelişimsel sorular: Araştırmalar, sadece günümüz toplumlarını
birbiriyle karşılaştırarak incelemez; bu toplumların geçmişlerini ve
bugünlerini de birbirleriyle kıyaslarlar. Modern dünyanın yapısını anlamak
için, toplumun önceki biçimlerini ve değişimin ne şekilde gerçekleştiğini
incelemek gerekir. Bu tip çalışmalarda sorulan sorular:
“İlk hapishaneler nasıl ortaya çıkmıştır?”
“Fransız İhtilali Osmanlı İmparatorluğunu nasıl etkilemiştir?”
“Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen
unsurlar nelerdir?”
“Endülüs Emevîleri batılı bilim adamlarını nasıl etkilemiştir?”
gibi sorular konuya ilişkin gelişimle ilgili sorulardır.
Teorik sorular: Gerçeklere ilişkin sorularla öğrenilen gerçekler ne
kadar önemli ve ilgi çekici olursa olsun, sosyoloji sadece gerçeklere ilişkin
bilgileri toplamaktan ibaret değildir. Toplumdaki olay ve olguların
“nedenlerini” ortaya çıkarmak için teorik sorular sorulur. Teorik sorular,
araştırmacının hakkında bilgi topladığı gerçeklerin araştırmanın konusunu
nasıl etkilediğini, bu konuya ilişkin ne gibi sonuçlar doğurduğunu doğru
bir şekilde yorumlamasını sağlar. Örneğin, endüstrileşmenin modern
toplumların ortaya çıkmasında çok etkili olduğu bilinmektedir. Ama acaba
“Neden farklı toplumların endüstrileşme süreçleri birbirinden
farklıdır?”, “Neden endüstrileşme, aile ve evlilik sistemlerinde
yaşanan değişimlerle ilişkilendirilmektedir?” bu gibi sorular teorik
sorulardır.
Her toplumda eğitim, sağlık, suç, yoksulluk, çalışma yaşamındaki
çatışmalar gibi toplumla ilgili birçok sorun vardır. Bu alanların
iyileştirilmesi için gerekli olan bilgi, sosyolojik araştırmalar yoluyla elde
edilebilir. Dolayısıyla genel düzeyde araştırma konusu seçmek çok zor bir
adım değildir. Seçilen konunun daraltılması ve araştırmacının
yürütebileceği bir araştırma kapsamında ele alınabilecek açık, net ve
sınırlandırılmış bir araştırma problemi hâline getirilmesi ise nispeten zor
bir süreçtir. Örneğin, “Türkiye’de eğitim alanındaki eşitsizlikler
hakkında bazı cevaplar bulmaya çalışıyorum” demek yeterli olmaz.
Tam olarak hangi sorulara hangi cevapları aradığınızı bilmeniz gerekir:
“Eşitsizliğin boyutlarını mı, nüfus içinde dağılımını mı, nedenlerini
mi, sonuçlarını mı” inceleyeceksiniz?
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“Günümüzdeki eşitsizlikleri mi, belirli bir tarih aralığında
yaşanmış eşitsizlikleri mi” inceleyeceksiniz?
“Eğitimdeki eşitsizliklerle cinsiyeti nedeniyle mi, ekonomik
durumu nedeniyle mi, yoksa bölgesel eşitsizlikler nedeniyle mi maruz
kalanları” inceleyeceksiniz?
“Hâlen okul çağında olanları mı, yoksa okul çağını geçmiş olanları
mı” inceleyeceksiniz?
“Okul çağında olanları inceleyecekseniz devlet okuluna gidenleri
mi, özel okula gidenleri mi” araştıracaksınız?
“Hangi eğitim düzeyindeki eşitsizlikleri, ilköğretimdekileri mi,
ortaöğretimdeki mi, yükseköğretimdekileri mi” ele alacaksınız?
“Eğitimdeki eşitsizliğin göstergeleri olarak okula başlama
oranlarını mı, mezun olma oranlarını mı, okuldaki başarıyı mı kabul
edeceğiz, yoksa başka göstergeler mi” bulacaksınız?
Bu sorulara tam olarak cevap vermeden yani araştırma konusunu
daraltıp netleştirmeden önce veri toplamak etkisiz bir girişim olacaktır ve
büyük ihtimalle yanlış veri toplama süreciyle bitecektir. Çünkü tam olarak
neyi araştırmak istediğiniz belli değildir. Bu nedenle araştırma konusunu
daraltmak ve araştırma problemini oluşturmak sizi “ne aradığı bilmek”
noktasına ulaştıracaktır.
Araştırma konuları cinsiyete, mekâna (coğrafi bölge, köy-kent),
yaşa (çocuklar-gençler-orta yaşlılar-yaşlılar), zamana (2000 sonrası,
1985-2005 arası), toplumsal tabakalara (vasıfsız işçi, vasıflı işçi, memur,
işveren) dayanarak daraltılabilir. Örneğin, boşanma konusunu araştırmak
istiyorsunuz. Araştırma konunuzu belirlemek, daraltmak ve araştırma
problemini oluşturmak için aşağıdaki gibi sorular sormak size yardımcı
olacaktır:
İlgilendiğiniz zaman çerçevesi nedir? Şu andaki boşanma olgusuyla
mı ilgileniyorsunuz; yoksa belirli yıllar arasındaki boşanmalarla mı
ilgileniyorsunuz?
İlgi uyduğunuz mekân ya da coğrafi bölge hangisi? Ülkenin belirli
bir şehrindeki, bölgesindeki boşanmalarla mı, ülkenin tamamındaki
boşanmalarla mı ilgileniyoruz? Yoksa şehirler, bölgeler hatta ülkeler
arasında boşanma oranlarını mı karşılaştırmak istiyorsunuz?
Kiminle ilgileniyorsunuz? Boşanan erkeklerle mi, boşanan kadınlarla
mı, boşanmış çiftlerin çocuklarıyla mı, boşanma sürecinde olan ailelerle
mi, boşanma sürecini tamamlamış ailelerle mi ilgileniyorsunuz?
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Boşanmanın hangi yönüyle ilgileniyorsunuz? Boşanma oranıyla mı,
boşanma kanunlarıyla mı, mülklerin dağılımı veya çocukların velayetiyle
mi, boşananların boşanmaya ilişkin tutumlarıyla mı, boşanmanın
nedenlerinin ya da sonuçlarının neler olduğuyla mı, yoksa konunun başka
bir yönüyle mi ilgileniyorsunuz?
Amacımız ne? Genel olarak boşanmayı betimlemekle mi
ilgileniyorsunuz, yoksa alt grupları karşılaştırmak ve bu gruplardaki
boşanma örüntülerini mi tanımlamak istiyorsunuz? Örneğin, sadece ulusal
boşanma oranını mı, yoksa boşanma oranının yaşa, mesleğe, eğitim
düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını mı öğrenmek istiyorsunuz?
İlginiz ne kadar soyut? Ham, işlenmemiş gerçeklerle mi
ilgileniyorsunuz, yoksa daha soyut düzeyde bu gerçeklerin ifade ettiği
şeylerle mi ilgileniyorsunuz? Örneğin, sadece boşanma oranını bilmek
sizin için yeterli olacak mı, yoksa bu oranın daha soyut düzeyde, sosyal
çatışma açısından ne ifade ettiğini mi bilmek istiyorsunuz? Eğer bunu
bilmek istiyorsanız, endüstriyel uyuşmazlıklar, suç oranları gibi çatışmayla
ilgili diğer verileri de toplamamız gerekir.
Örneğin, kadınlar ve boşanma şeklinde çok genel bir konu, aşağıda
gösterilen şekilde adım adım daraltılabilir:
- Kadınlar ve boşanma
- Kadınların boşanma sonrası yaşama uyum süreci
- Çalışan kadınların boşanma sonrası yaşama uyum süreci
- Çalışan kadınların boşanma sonrası yaşama uyum sürecinde
karşılaştıkları sorunlar
- Çalışan kadınların boşanma sonrası yaşama uyum sürecinde
karşılaştıkları sosyal sorunlar
- Büyük şehirlerde çalışan kadınların boşanma sonrası yaşama
uyum sürecinde karşılaştıkları sosyal sorunlar
- Büyük şehirlerde vasıfsız işçi olarak çalışan kadınların boşanma
sonrası yaşama uyum sürecinde karşılaştıkları sosyal sorunlar.
Bu durumda araştırma problemini büyük şehirlerde vasıfsız işçi
olarak çalışan kadınların boşanma sonrası yaşama uyum sürecinde
karşılaştıkları sosyal sorunlar nelerdir? şeklinde oluşturabilirsiniz.
Araştırma probleminin ifade edilişi, araştırmanın tipine ve kullanılacak
yönteme göre değişecektir. Nedensellik ilişkisini açıklamaya yönelik nicel
araştırmalarda araştırma problemi, hipotezin soru cümlesi hâline
getirilmesi ile ifade edilir. Nitel araştırmalarda da araştırma problemi soru
cümlesiyle ifade edilir ama problem, araştırma sürecinin ileriki
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aşamalarında değiştirilmeye uygun, esnek bir şekilde kurulur. Nitel
araştırmalar genellikle keşifsel ve hipotez üretmeye yönelik
araştırmalardır. Bu nedenle araştırma problemleri belirli bir konunun
derinlemesine anlaşılmasına yönelik olarak, araştırmacıya mümkün
olduğu kadar esneklik ve özgürlük sunacak şekilde oluşturulur.
Nitel bir çalışmada araştırma problemi, çalışılacak konuyu tanımlar ve
araştırmacının bu konunun hangi yönüyle ilgilendiğini ifade eder. Örneğin
gebeliği etkileyebilecek kronik bir hastalığı olan gebe kadınlar,
gebeliğin olumlu gelişmesini güvence altına almak için gebeliklerini ve
yaşamlarını ne şekilde düzenlemektedirler? şeklindeki bir soru, nicel bir
araştırma için fazla genel ve belirsiz iken, nitel bir araştırma için son derece
uygun bir araştırma problemidir. Bu soru, kronik bir hastalık nedeniyle
gebeliği tehlikede olan kadınların inceleneceğini ifade etmektedir. Dahası,
hamileliğin ve günlük yaşamın bir doktorun ya da başka birinin değil,
kadınların bakış açısından inceleneceği ve verilerin gebeliğin olumlu
gelişmesini isteyen yani bir bebek sahibi olmayı uman kadınlardan
toplanacağı anlaşılmaktadır.
g. Konu için zamanınız yeterli mi? Tespit ettiğiniz konuda araştırma
yapabilecek bilimsel yeterliliğe sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir.
Bilimsel yeterlilik, araştırmacının kendi bilgi düzeyinin seçtiği konuyu
araştırabilecek nitelikte olması konuyla ilgili kaynaklara kolayca
ulaşabilmesi demektir. Örneğin, yabancı dilleri bilme araştırma yapmada
önemli bir yeterliliktir. Araştırma yapılan alan, konunun niteliğine göre
anket hazırlayabilme, gözlem ve mülakat yapabilme, istatistik yöntemleri
bilme, eski yazı okuyabilme konu seçiminde zamanı doğru kullanmayı
sağlar. Seçeceğiniz konu, çalışma için belirlediğiniz süreye uygun
olmalıdır. Araştırmanızı belli bir süre içinde tamamlanma zorunluluğu,
seçeceğiniz konunun ve hangi yönlerden ele alabileceğinizi belirler.
Konuyu detaylı ya da sadece ana hatlarıyla ele almanız zaman ile ilgilidir.
Ancak konuyu içinden çıkılamayacak kadar uzun ve detaylı ya da
araştırmanızı anlamsız kılacak kadar da dar tutmamanız gerekir. Burada
yapmanız gereken, ön kaynak taramasından sonra konuyu
sınırlandırmaktır. Konuyu sınırlandırırken de amacınız ve amaç
doğrultusunda oluşturacağınız anahtar kelimeleri doğru tespit etmenizdir.
Araştırmanın konusunu tespit ederken ayrıca bazı olası teknik ve
ekonomik ihtiyaç ve destekleri de düşünmelisiniz. Aşağıdaki soruları
kendinize sormalısınız?


Araştırmacının, araştırılan konuya ilişkin bilgisi var mı?
Sonuçları değerlendirmeye yeterli mi?
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Araştırmacı, verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde gerekli
yöntem bilgisine ve teknik bilgiye sahip mi?



Araştırmacı veri toplama iznine sahip mi? İhtiyaç halinde izin
alabilir mi?



Araştırmacı, sağlıklı ve huzurlu çalışabileceği bir ortama sahip
mi?



Araştırmacının olası ekonomik ihtiyaçları karşılayacak mali güç
var mı? Ekonomik destek için üniversiteler, özel kuruluşlar veya
kamu kuruluşlarından destek alabilir mi?

Yukarıdaki konunun tespitine ilişkin genel ve özel bütün sorulara
olumlu yönde cevap veren bir araştırmacı artık konusunun amacını
belirleyebilir.
1.1.2. Amacı Belirleme
Amaç, yazarın yazısını yazma nedenidir. Belirlediğiniz konudan
hareketle okuyucuya iletmek istediğiniz temel düşünce, yazınızın
amacıdır. Mesajınız, yazınızın belkemiğidir. Yazınızı; onu açıklayan,
tamamlayan ve ona hizmet eden düşüncelerle destekleyerek
geliştirebilirsiniz. Sosyal araştırmalar, teorik ya da faydacı amaçlara
yönelik olarak yapılabilirler. Yöntemlerine göre değişmek üzere sosyal
araştırmalar, sosyal yaşam ve ilişkilerdeki düzenlilikleri ortaya koymak ya
da bir sosyal olguyu derinlemesine incelemek amacını taşırlar. Bu amaca
teorik amaç denir. Sosyal araştırmalar, ayrıca çeşitli toplumsal sorunların
değerlendirilmesi ya da çözülmesi amacına yönelik olarak da yürütülürler.
Bu amaca da pragmatik (faydacı) amaç denir. Elde edilmek istenen
bilginin türüne göre ise, bir araştırma temel olarak üç amaca yönelik
olabilir. Bu amaçlar sosyal olgu ya da olayları keşfetme, betimleme ya da
açıklamadır.
Keşfedici araştırmalar, araştırma konusuyla ilgili olarak neler olup
bittiğini anlamak, daha sonra yapılacak kapsamlı araştırmalar için gerekli
ön bilgiyi toplamak amacına yöneliktir. Betimleyici araştırmalarda
amaç, belirli açılardan araştırma evreninin özellikleri hakkında bilgi
toplamak, kişileri, durumları veya olayları tam ve doğru olarak
betimlemektir. Açıklayıcı araştırmalar ise değişkenler arasında
varsayılan ilişkileri sınamak amacıyla yapılan araştırmalardır.
Araştırmanın birden fazla amacı olabilir, ama bu amaçlardan biri
diğerlerinden daha baskın olacaktır.
Araştırmanın amaçlarının ne olacağı, araştırmanın yöntemiyle ve
seçilen araştırma tipiyle yakından ilişkilidir. Neden sonuç ilişkilerini
ortaya çıkarmaya çalışan açıklayıcı bir nicel araştırmanın amacı ile bir
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olguyu derinlemesine bir şekilde anlamaya çalışan nitel bir araştırmanın
amacı birbirinden son derece farklıdır. Bir yazar olarak bilimsel
çalışmanızda neyi, nasıl ve niçin anlatacağınızı belirlemeniz,
düşüncelerinizi daha planlı aktarma kolaylığı sağlayacaktır. Yazıda plan
yapma, yazıdaki dağınıklığın önüne geçecek, bilginin okura daha yararlı
olmasını sağlayacaktır. Bir yazıda amacın belirlenmesi araştırmanın
yöntemini ve anlatım üslubunu da belirler.
Duygularınızı, düşüncelerinizi farklı veya tek bir anlatım yöntemini
kullanarak okuyucuya aktarabilirsiniz. Bunun için konuyu, konunun
amacını belirledikten sonra yazının yönteme karar vermelisiniz. Çünkü
bilimsel bir konu ile bir olay aynı şekilde anlatılamaz. Yazar, yazının
içeriğine amacına uygun olarak açıklama, kanıtlama, öyküleme, betimleme
yöntemlerinden birine ya da birkaçına birden başvurabilir. Yazar, özellikle
akademik yazılarda örneklendirme ve karşılaştırma yapabilir; tanımlardan
veya sayısal verilerden yararlanabilir. Böylece yazar, düşüncelerini
kanıtlarken betimleme yaparken veya bir vakadan söz ederken farklı
anlatım yöntemlerini kullanmış olur. Bu, hem anlatımı düzenler hem
anlatılanların etkileyici olmasını sağlar.
Yazılı anlatım da üslup çok önemlidir. Her yazarın kendine ait bir
üslubu vardır. Kullanılan kelimelerin anlam özellikler ve düşüncelerin
sıralanışı üslubu belirleyen etkenlerdir. Üslubu seçerken hitap edilen kitle
ve ulaştırılmak istenen mesaj çok önemlidir. Bir metnin üslup yönünden şu
özelliklere sahip olması istenir:
Açıklık: Düşünceler doğrudan ve açık bir şekilde ifade edilmelidir.
Akademik yazılarda araştırma, amacından sonucuna kadar farklı
yorumlamalara meydan vermeyecek şekilde açık bir dille yazılmalıdır.
Dile hâkimiyet çok önemlidir. Bilimsel bir metin zaten ispat kaygısı ile
yazıldığı için birden çok anlama gelmemelidir.
Sadelik: Akademik yazılar, edebi cümlelerden uzak olmalıdır. Süslü
ifadeler yerine kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Gereksiz kelimelerden,
tekrarlardan, ispatı mümkün olmayan kişisel ifadelerden kaçınılmalıdır.
Akıcılık: Bütün fikirler ana konu etrafında birleşmeli aralarda
kopukluklar olmamalıdır. Her paragraf ayrı birer fikir açıklarken
paragraflar arası geçişler yazının bütününü ve akışını bozmamalıdır. Ana
fikri birinci paragrafta verecekseniz sonraki paragraflarınızın sırası ana
fikre yakından uzağa doğru olmalıdır. Eğer tam tersi ana fikrinizi son
paragrafta verecekseniz ardı sıra paragraflarınız, ana düşünceye uzaktan
yakına doğru sıralanmalıdır. Yani ya bütünden ana fikre ya da ana fikirden
parçaya gidilmelidir. Paragraflar, cümleler metnin bütünü ile ilişkili
olmalıdır.
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Araştırmanın amaçları, araştırma problemini incelemek için neyin ve
nasıl ölçüleceğini, tam olarak neyin hedeflendiğini ve bu hedefe ulaşmak
için nelerin yapılacağını ifade eder. Bu nedenle amaçların yazılması için
kapsam ve sınırlılıkların belirlenmiş olması gerekir. Her araştırmada
araştırmanın amacı belirtilir. Amaç cümlesi, problemin kısaca tekrarını
içerir ve problemin çözülmesi için nasıl bir yol izlenmesinin tasarlandığını
ifade eder. Örneğin açıklayıcı bir araştırmanın amacı “Bu araştırmanın
amacı, aile içi şiddete maruz kalan ve kalmayan çocukların madde
bağımlılık düzeylerinin karşılaştırılarak aile içi şiddetin çocuklarda
görülen madde bağımlılığı üzerinde bir etkisinin olup olmadığının
ortaya konmasıdır” şeklinde ifade edilebilir.
Araştırma amaçları belirtilirken genelden özele doğru gidilmelidir.
Örneğin, araştırmanın genel amacı “Suç işlemiş çocukların topluma
kazandırılmasında etkili olacak hizmetlerin neler olabileceğinin
saptanması” olabilir. Bu amaca ulaşmak için araştırmanın özgün amaçları
“Suç işlemiş çocukların topluma uyum sürecinde karşılaştıkları
problemlerin saptanarak sınıflandırılması”, Suç işlemiş çocuklar
arasında toplumla bütünleşebilen ve
bütünleşemeyenlerin
karşılaştırılarak toplumla bütünleşmeyi sağlayan faktörlerin neler
olduğunun ortaya konması” olabilir.
1.1.3. Anahtar Kelimeleri Belirleme
Yazacağınız yazının konusu ve amacı belli olduktan sonra yapacağınız
ilk iş, konuyla ilgili kaynaklar için ön bir kaynak taraması yapmak
olmalıdır. Kaynak aramadaki en önemli husus, “ne arandığının
bilinmesidir”. Araştırmacılar, genelde ne aradıklarını tam olarak tespit
edemedikleri için zaman kaybederler ve bu nedenle de güvenlerini
yitirirler. Bu bağlamda en çok işe yarayacak yol, yazılacak konuya ilişkin
“anahtar kelime ya da kelimelerin belirlenmesidir. Anahtar kelime, size
adeta rehberlik eder. Bir araştırmaya ulaşmanın en kolay yolu, araştırmanın
anahtar kelimeleriyle arama yapmaktır.
“Kutadgu Bilig'in Metindilbilimsel Yapısı” adlı doktora tezinin
anahtar kelimeleri: “Metindilbilim, Kutadgu Bilig, Bağdaşıklık,
Tutarlılık, Artgönderim /Öngönderim”
“Kuantum Biliminin Getirdiği Yenilikler Işığında Ruhsal Zekânın
Edebiyat Eğitiminde Kullanılması” adlı doktora tezinin anahtar kelimeleri:
“Zekâ, Ruhsal Zekâ, Kuantum Fiziği, Bütüncül (Holistik) Mantık,
Derin Yapı, Edebiyat Eğitimi”.
“Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Kadın” adlı doktora
tezinin anahtar kelimeleri: “Destanlar, Oğuzlar, Türk Destanları,
Kadınlar.”’dır.
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“Dezavantajlı Olarak Kabul Edilen Öğrencilerin Okuma Anlama
Gelişimlerini Etkileyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri” adlı doktora tezinin
anahtar kelimeleri: “Dezavantajlılık, Yoksulluk, Yoksunluk, Okuma,
Anlama.”dır.
“Konumsal Olarak Dezavantajlı Bölgede Yaşayan Öğrencilerin
Kültürel ve Kültürlerarası Öğeler Üzerine Bakış Açıları” adlı yüksek lisans
tezinin anahtar kelimeleri: “Kültürel Farkındalık, Kültürlerarası
Farkındalık, Dil Öğrenimi.”’dir.
Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi anahtar kelime,
araştırmanın; temasını, konusunu, amacını içeren bir veya birkaç
kelimeden oluşabilir. Anahtar kelime tespit edildikten sonra “kaynak
taraması” dediğimiz aşamaya geçebilirsiniz. Kaynak taraması yaparken
öncelikle alanınızla ilgili tezleri incelemek olmalıdır. Türkiye’de tüm ana
bilim dallarında yapılmış tüm yüksek lisans ve doktora tezlerine YÖK
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)’ün Ulusal Tez Merkezinden
ulaşabilirsiniz. Bu merkeze önce internetten üye olmanız gerekir. Konunuz
ile ilgili “anahtar kelime” girerek tarama yapabilir; sizin ana bilim dalınıza
uygun tezleri ücretsiz kullanabilirsiniz. Tezler tarihlerine göre
incelenmelidir çünkü bilginin güncelliği ve tekrar edilmemesi araştırmanın
sağlıklı ilerlemesini sağlar.
Kaynak tararken ulusal veya uluslararası süreli yayınlardaki makalelere
de yine anahtar kelime ile arama yaparak kolayca ulaşabilirsiniz. Kitaplar
ve İnternetin yaygınlaşması ile birlikte araştırmacıların bilgi ararken
başvurdukları en önemli kaynak internettir. Dünya çapında kullanıcı sayısı
çok olan yahoo, bing, ask, aol search, yandeks gibi arama motorlarından
en çok kullanıcısı olan google’dır. Google, araştırmacıların bilgiye
ulaşmada ilk kaynağıdır. Google aracılığıyla bilgiye çok kısa zamanda
ulaşabilirsiniz ancak, bu durum araştırmacıları hazır bilgiye
alıştırmaktadır. Belirlediğiniz anahtar kelimeye göre ilgili gazeteler,
sözlükler, ansiklopediler, filmler, belgeseller, yaşayan kişiler, röportajlar,
araştırmanız için size kaynak olabilir. Çok fazla kaynağa ulaşmak bazen
karmaşaya sebep olabilir. Bu durumda anahtar kelimeleri olabildiğince
azaltıp konuya en uygun düşenlerle aramanın sürdürülmesine
çalışılmalıdır. Anahtar kelimelerden çok fazla bilgiye ulaşamazsanız
araştırmanızla ilgili diğer araştırmacıların kullandığı anahtar kelimelerle de
inceleme yapabilirsiniz.
1.2. Araştırma Yapma
Araştırma yapma, çalışmanın hem hazırlık aşamasında hem de
“kavramsal çerçeve” ya da “literatür araştırması” olarak adlandırılan
bölümlerin oluşturulmasında önemli bir adımdır. Bazı araştırmacılar,
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literatür taramasını “kolay olacak” düşüncesiyle yeteri kadar yapmaz ya da
sona bırakır. Araştırmaya başlarken, bir konuda önceden ortaya çıkartılmış
bulguları öğrenmek önemlidir. Özellikle deneysel çalışmaların
planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde literatür incelemesi, bilgileri
kuvvetlendirir, gözlemleri anlamaya yardım eder, hipotezlerin
onaylanmasını ya da çürütülmesini sağlar. Yeterli literatür taraması
yapmadan araştırmaya geçmeniz büyük hatadır. Bir araştırmada başarının
yolu kütüphaneden geçer.
Nasıl araştırma yapacağınız bilmezseniz gerek kütüphanede gerekse
bilgisayar başında zaman kaybedersiniz. Bir araştırmanın planlanması,
yürütülmesi ve yazılması için araştırma ile ilgili tüm yayınların titizlikle
incelenmesi hayati önem taşır. Araştırmacının kütüphane incelemesinde
karşılaştığı başlıca bilim dili İngilizcedir. İngilizceyi iyi bilen bir
araştırmacının uluslararası kaynaklara erişimi daha kolay olacaktır.
Araştırma yapmayı bilmek, araştırmacının zaman kaybını önler.
Yazının konusu, amacı ve anahtar kelimeleri belirlendikten sonra var olan
kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya “kaynak taraması” denir.
Literatür taraması da denilen bu süreçte bilginin gelişimi tarihsel bir
sıralama ile ele alınır. Bir araştırmacı konusunu kavramsal literatür
açısından bilmek zorundadır. Bu konuda “kim, ne zaman, neyi araştırdı,
hangi bulgulara ulaştı?”, “Bu konunun araştırılmayan noktaları
nelerdir?” gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir. Aksi halde ne
aradığını bilmeyen bir araştırmacı olarak ne bulduğunuzun da farkına
varamazsınız. Bu yüzden araştırmalarda önceki araştırmaları taramak veri
toplamanın önemli bir aşamasıdır. Kaynak taraması, “ön” ve “detaylı”
olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun çok önemli nedenleri vardır: Her iki
kaynak taramasının amaçları ve yöntemi birbirinden farklıdır.
Ön kaynak taraması, bu kaynak taramasının ana amacı, detaylı konu
başlıklarının belirlenmesidir. Yöntemi de ana konu başlığına göre yapılan
rastgele taramadır. Bunun anlamı şudur: Herhangi bir araştırma konusunun
detaylı konu başlıklarını belirleyebilmek için, az çok o konu hakkında bir
fikir sahibi olmak gerekmektedir. Ayrıca, araştırma yapılacak konu
hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan detaylı kaynak taramasına da
geçilemez.
Detaylı kaynak taraması, detaylı kaynak taramasının amacı,
yapacağınız araştırma ile ilgili tüm ana ve önemli kaynaklar ile
araştırmanızı destekleyebilecek yardımcı kaynaklara ulaşmaktır. Yöntemi
ise belirli kaynakları araştırmaktır. Ön kaynak taraması ile hem detaylı
konu başlıkları hem de ana konu başlığı itibariyle önemli kaynaklar
belirlenir. Bu aşamada detaylı konu başlıklarına göre kütüphaneler ve
internetten kaynak taraması yapılabilir. Ayrıca, sıklık analizine göre en
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önemli kaynakların nerelerde olduğu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğinin
belirlenmesi de detaylı kaynak taraması sırasında yapılan faaliyetlerdendir.
Araştırma konusunda klasik ve güncel kaynaklara ulaşmak için aşağıdaki
kaynakların taranması gerekir:
 Basılı yayınların taranması
 İnternet sitelerinin taranması
 Elektronik tarama araçlarından yararlanma (Medline, Pubmed,
ERIC, ProQuest veri tabanı, Cambridge Journals Online, Project
Muse veri tabanı, Science Direct veri tabanı vb.
 İndekslerin taranması (Science Citation Index (SCI), Social
Science Citation Index (SSCI), Index Medicus vb.)
 Bibliyografya gibi başvuru kaynaklarının taranması
 Abstrakların taranması (Biological Abstracts, Chemical
Abstracts, Excerpta Medica, Math vb.)
 Yıllıkların taranması
 Teknik raporlarının taranması (Ulusal ve uluslararası kamu
kurum ve özel kuruluşlarına ait raporlar)
 Erişilen ve araştırma yapılacak konu ile ilgili temel kaynakların
kaynakça bölümlerinde yer alan yayınlardan yararlanma
 Konunun uzmanlarına danışma (kişisel görüşme), seçilmesi
düşünülen araştırma konusu ile ilgili bilimsel çalışmaları olan
ulusal ve uluslararası çevrelerdeki bilim insanlarına doğrudan
posta ya da e-posta (e-mail) ile mesaj göndererek araştırma
konusu ile ilgili görüşlerini alma, deneyimlerden yararlanma
 Ulusal ve Uluslararası bilim insanlarının web sayfalarını ziyaret
ederek yayınları ve ilgi alanları ile ilgili bilgiler alma
 Meslek gruplarının oluşturdukları internet çalışma gruplarına üye
olarak gruptaki üyelere araştırma konusu ile ilgili fikirlerini
sorma tartışma açma ve önerilerden yararlanma
Araştırma bilimsel bilgi üretimi için yapılan planlı programlı ciddi bir
çalışmadır. Bu nedenle üretilecek bilgilerin topluma genellenebilir, geçerli
ve güvenilir olması gerekir. Bilimsel çalışma için kaynak tarama aşaması
araştırma ve planlamada çok önemli bir aşamadır.
1.2.1. Kaynak Türleri
 Basılı kaynaklar: kitap, dergi, gazete, rapor, broşür, katalog, atlas,
sözlük, bibliyografya, dizin, öz…) Bu kaynakların hem basılı hem
de elektronik kopyaları olabilir ya da sadece basılı olarak üretilmiş
olabilirler.
 Görsel-işitsel ve grafik kaynaklar: Ses ve video CD’leri, kaset,
plak, harita, plan, küre, resim, poster afiş, modeller…
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 Mikroformlar
 Elektronik kaynaklar: İnternet üzerinden erişilen kaynaklar
 Dijital kaynaklar: Bilgisayar ve İnternet ortamında var olan hazır
kaynaklar ve sonradan bilinçli olarak üretilmiş ses, görüntü,
fotoğraflar…
 Resmi kaynaklar: Genelde devlet kuruluşları tarafından
yayımlanan resmî gazeteler, istatistikler, bültenler, resmî web
siteleri.
 Tarihi kaynaklar: Tarih boyunca üretilmiş, üretildiği dönem
hakkında ya da o döneme has bilgiler veren basılı ya da görsel tüm
kaynaklar. El yazmaları, ses/görüntü içeren arşiv belgeleri,
arkeolojik eserler, eskiye ait belge niteliği taşıyan her şey.

1.2.2. Kaynak Arama ve Edinme
Bilimsel araştırmalarda en önemli kaynak arama ve edinme için
kütüphaneler birinci sırada gelir. Kütüphanelerden kitaplara, makalelere,
tezlere yani araştırmanız için gerekli tüm kaynaklara ulaşabilirsiniz.
Kütüphaneler: Dünyada ve Türkiye’de devlete, üniversitelere veya
kişilere ait özel kütüphaneler vardır. Bazı kütüphaneler, bir konuda özel
olarak oluşturulmuş da olabilir. Kütüphanelerin büyüklüğü sahip olduğu
kaynak çeşitliliği ve sayısı ile ilgilidir. Her kütüphanenin, açılış-kapanış
saatlerinden, kitap ödünç almaya, kaynakların elde edilmesinden fotokopi
çektirilmesine kadar birçok konuda kendine özgü düzenlemeleri olabilir.
Kütüphanelerden etkin olarak yararlanmak isteyen bir kişi, öncelikle bu
düzenlemeleri öğrenmek zorundadır. Ayrıca araştırmacı ihtisaslaşmış
kütüphaneleri tanımalı ve bibliyografyalarını sıklıkla takip etmeli ve
ihtiyaç duyduğunda hangi kaynağı, hangi kütüphanede, hangi kitaplıkta
bulabileceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Kütüphanelerde kaynak taramanın kendine özgü kuralları vardır. Her
şeyden önce kütüphanelerin kaynakları sınıflandırma sistemleri,
birbirinden farklı olabilir. Kütüphanelere çeşitli alanlarda periyodikler
(süreli yayınlar) ve kitaplar gelir. Bütün bu bilimsel yayınlar, özellikle
kitaplar kütüphanecilik bilgilerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma,
yazarlara, konulara ve başlıklara göre gerçekleştirilir (. Ön kaynak
taraması, genellikle konulara göre yapılabilir. Yazar adına göre tarama ise,
ancak detaylı kaynak taraması aşamasında, belirli bir yazarın belirli bir
kaynağına ya da diğer eserlerine ulaşmak için yapılabilir.
Türkiye’de her ilde ve hemen hemen her ilçede Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı halk kütüphaneleri bulunmaktadır. Ayrıca her
üniversitenin de kütüphanesi bulunmaktadır. Akademik araştırmalarınız
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için yararlanacağınız ilk kütüphane şüphesiz üniversite kütüphaneleridir.
Üniversite kütüphaneleri daha çok kendi öğrencilerine hizmet vermektedir.
Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (2.000.000
basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2.000.000 sayı mevcuttur.
Ayrıca, erişim sağlanan 68 adet veri tabanı içeriğinde; 550.000 e-kitap,
6.500.000 elektronik tez ve 60.000’e yakın e-dergiye ait 120.000.000
makale, rapor, vb. bulunmaktadır) ve Millî Kütüphane Türkiye’nin en
büyük kütüphaneleridir. Aşağıda Ankara merkezde bulunan önemli
kütüphaneler sıralanmıştır:
 Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
 Ankara Üniversitesi Kütüphanesi
 Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi
 Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
 Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
 Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi
 Deniz ve Su Hukuku Araştırmaları Merkezi
 Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs Kütüphanesi
 ODTÜ Kütüphanesi
 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi
 TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi
 Türk Dil Kurumu Kütüphanesi
 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi
 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphanesi
 Cer Modern Sanat Kütüphanesi

Türkiye’nin nüfus açısından en kalabalık şehri olan İstanbul’da
Türkiye’nin en eski kütüphaneleri bulunmaktadır. Tarih ve edebiyat
araştırmaları için Beyazıt Devlet Kütüphanesi en önemli kaynak
merkezidir. İstanbul’da bulunan önemli kütüphaneler şunlardır:
 Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi
 Aptullah Kuran Kütüphanesi
 Atatürk Kitaplığı
 Atıf Efendi Kütüphanesi
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 Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
 Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
 Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi
 İdris Güllüce Kütüphanesi
 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
 İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
 İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 Koç Üniversitesi Kütüphanesi
 Köprülü Kütüphanesi
 Marmara Üniversitesi Kütüphanesi
 Millet Yazma Eser Kütüphanesi
 Murat Molla Kütüphanesi
 Mustafa İnan Kütüphanesi
 Nuruosmaniye Kütüphanesi
 Ragıp Paşa Kütüphanesi
 Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi
 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
 Şehit Ali Paşa Kütüphanesi
 Şemsipaşa Halk Kütüphanesi
 Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
 Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesi

Yukarıda sıralanan devlet veya üniversitelere ait kütüphaneler
okuyuculara ve araştırmacılara basılı kaynak hizmetinin yanı sıra internet
üzerinden de erişim sağlayarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet
etmektedir. Kütüphanelerde genelde taranan ilk kaynaklar kitaplardır.
Kitaplar: Üniversite kütüphaneleri her alandan çok sayıda kitabı içerir.
Kitaplar, daha önceden yapılan araştırmalara ulaştırıcı kaynaklardır. Ancak
kitapların bilgileri, çoğu kere eskidir. Bir kitap, genellikle basımından
birkaç yıl önce yazılır. Kitapların okuyucuları daha geneldir; farklı
konularda çalışan insanlardan oluşur. Ancak kitaplar, geniş çalışma
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alanları için harika kaynaklardır; kuramların, ayrıca problem çerçevesi için
kritik kuramların önemli kaynağı olup genel özgeçmiş sağlarlar. El
kitapları ve ansiklopediler bunun istisnası olabilirler. Kitaptan tarama
yapabilmek için öncelikle kütüphane sistemini iyi çözmek gerekmektedir.
Kitaplara daha çok üniversite kütüphanelerinden, Milli Kütüphaneden
ulaşabilirsiniz. Yabancı dilde kitaplara ulaşmak için de aşağıdaki servis
sağlayıcılarını kullanabilirsiniz.










Access Emergency Medicine - McGraw Hill
Ebrary
Elsevier E-Kitaplar
Elsevier E-Reference
IEEE & MIT E-Books
MyiLibrary
Royal Society of Chemistry (RSC) E-Books 2013
Royal Society of Chemistry (RSC) E-Books 2014
Springer E-Kitaplar

Makaleler: Genellikle kütüphanelerin süreli yayınlar kısmında
bulunur. Ön kaynak taramasında makalelere bibliyografyalar aracılığıyla
ulaşılabilir. Teknolojik gelişme ile makale bibliyografları elektronik
ortamlara aktarılmış ve anahtar sözcükler ile makalelere ulaşmak, çok daha
kolay hale gelmiştir. Makalelerin yer aldığı ulusal ve uluslararası dergiler
konusu, içeriği ve ana bilim dalına göre farklı sınıflandırılmaktadır. Bunlar
aşağıda sıralanmıştır:


















Anatomi ve Fizyoloji
Antropoloji
Askeri Tarih ve Bilim
Astronomi ve Astrofizik
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Biyografi
Biyoloji
Biyoteknoloji
Botanik
Coğrafya ve Harita Bilimi
Dans
Denizbilim
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Kimya
Kütüphane ve Enformasyon
Bilimi
Madencilik ve Mineral
Kaynakları
Matematik
Mimarlık
Mühendislik
Müzik
Ormancılık
Pazarlama
Politika ve Hükümet
Psikoloji
Sanat ve Eğlence

 Dil Bilimi
 Din ve Felsefe
 Diplomasi ve Uluslararası
İlişkiler
 Diş Hekimliği
 Drama ve Sahne Sanatları
 Eczacılık ve İlaç Bilimi
 Edebiyat
 Etnik ve Kültürel Çalışmalar
 Eğitim
 Fen Bilimleri
 Film
 Fizik
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 Görsel Sanatlar
 Güç ve Enerji
 Halk Sağlığı
 Hemşirelik ve Tamamlayıcı
Sağlık Bilimleri
 Hukuk
 Jeoloji
 Kadın Çalışmaları ve Feminizm
























Siyaset Bilimi
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Sosyal Çalışmalar
Sosyoloji
Spor Hekimliği
Spor ve Beden Eğitimi
Tamamlayıcı ve Alternatif
Tıp
Tarih
Tarım ve Tarım Ticareti
Teknoloji
Tüketici Sağlığı
Tıp ve Sağlık Bilimleri
Uygulamalı Bilimler
Veterinerlik
Yapı ve İnşaat
Yaşam Bilimleri
Yer ve Atmosfer Bilimleri
Zooloji
Çevre Bilimleri
İktisat
İletişim ve Medya
İşletme ve Yönetim

Makale aramada en önemli merkez, TÜBİTAK’ın bilgi ağı
ULAKBİM’dir.
ULAKBİM, üniversiteler ve araştırma kurumları
arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak, işletmek, bu ağların yurt
içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak, bilgi üretimine yardımcı
olacak nitelikte bilgi teknolojileri desteği sağlamaktır. Bu ağ üzerinden
ve/veya geleneksel yollarla Türkiye’deki bilimsel bilgi üretimine yardımcı
olacak şekilde akademik bilgi ve belge hizmetleri sunmak ve ülkenin bilgi
birikimini yansıtacak bilgi ürünleri geliştirmektir.
ULAKBİM’in amacı; üniversiteler ve araştırma kurumlarını birbirine
bağlayan akademik ağı ulusal ve uluslararası bağlamda etkileşimli, yüksek
hızlı, yeni teknolojilere açık ve dünya standartlarında tutmak, bilgi ve
belge erişim hizmetlerini gelişen teknolojilere uyumlu şekilde ulusal çapta
yaygınlaştırmaktır. Ulusal bilimsel bilgi ürünlerini içeren uluslararası
standartlarda bilgi sistemleri geliştirmek, benzer sistemlerle uyumunu
sağlamak ve küresel durumdaki e-bilgi kaynaklarına ev sahipliği yaparak
arşiv niteliğine ulaşmaktır.
Ulusal ve uluslararası eğitim alanlarında, eğitim kurumlarındaki
teknolojiyi iyileştirmek, eğitim kalitesini yükseltmek ve eğitimin
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yaygınlığını ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla bilişim teknoloji
araçlarının etkin kullanımı için yazılım, içerik, bilgi erişim modelleri,
altyapı ve sistemlerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
ULAKBİM
veya
üniversite
kütüphanelerinden
erişim
sağlayabileceğiniz uluslararası veri tabanı sağlayıcıları veya makale
tarama sistemlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

AAP (American Academy of
Pediatrics) e-Journal Collection



JCR
(Journal
Reports)

 Academic Search
Complete (EBSCO)
 Access Emergency Medicine McGraw Hill
 ACM Digital Library
 American Chemical Society
(ACS)
 American Institute of Physics
(AIP)
 American Medical Association
(AMA) Journals
 American Physical Society (APS)
 American Society of Nephrology
(ASN)
 Annual Reviews
 Applied Science & Business
Periodicals Retrospective Retro
Index : 1913-1983 (EBSCO)
 Applied Science & Technology
Index Retrospective: 1913-1983
 ASME Digital Library
 ASTM Digital Library
 Beck-Online
 Bentham Open
 BMJ Journals Online Collection
 Business Source
Complete (EBSCO)
 Cambridge Journals Online
 Chest (Elsevier e-Journal)
 China English Academic Journals
Full-text Database
 CINAHL Plus with Full
Text (EBSCO)
 Clinical Key
 Cochrane







JOVE Biology
JOVE Genetics
JSTOR
Karger E-Journals
Library, Information Science
& Technology Abstracts
(EBSCO)
MasterFILE Complete
MathSciNet
MEDLINE (EBSCO)
Mendeley Institutional
Edition
MyiLibrary
Nature
Newspaper Source Plus
Newswires (EBSCO)
OECD iLibrary
OECD UN iLibrary
OVID
Oxford Journals Online
PNAS (Proceedings of the
National Academy of
Sciences of the United States
of America)
Press Reader
Primal Pictures 3D
ProQuest Digital
Dissertations
Regional Business
News (EBSCO)
Royal Society of Chemistry
(RSC)
Royal Society of Chemistry
(RSC) E-Books 2013
Royal Society of Chemistry
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Citation

 Dentistry and Oral Sciences
Source (EBSCO)
 DergiPark Akademik (TÜBİTAK
ULAKBİM)
 Directory of Open Access Books
(DOAB)
 Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
 Dynamed (EBSCO)
 Ebrary - Ebook Central
 Econlit with Full Text (EBSCO)
 Education Index Retrospective:
1929-1983 (EBSCO)
 Electronic Journal Services (EJS)
 Elsevier E-Kitaplar
 Elsevier E-Reference
 Emerald Premier eJournals
 ENDNOTE
 ERIC (EBSCO)
 GreenFILE (EBSCO)
 HeinOnline
 Humanities & Social Sciences
Index Retrospective: 1907-1984
 IEEE/IEL
 IEEE & MIT E-Books
 Institute of Physics
 The International Nuclear
Information System (INIS)
 İdealonline























(RSC) E-Books 2014
SAE Technical Papers
SAGE Journals Online
Science Direct
Science Online
SciFinder
SCImago
SciVal
SciVal Funding
Scopus
SOBİAD (Sosyal Bilimler
Atıf Dizini)
SPORTDiscus with Full
Text (EBSCO)
Springer LINK
Springer E-Kitaplar
Swisslex
Taylor & Francis
Teacher Reference Center
(EBSCO)
Thieme
ULAKBİM Ulusal Veri
Tabanları
UpToDate
Web of Science
Wiley Online Library

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Türkiye’de yapılmış lisansüstü
tüm tezler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal tez merkezinde
toplanmaktadır. Tüm yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta
uzmanlık tezlerinin toplandığı veri tabanına tez.yok.gov.tr adresinden
tezlerin orijinal pdf nüshalarına ulaşabilirseniz. Tez merkezinden detaylı
ve gelişmiş tarama yapabilirsiniz.
Detaylı taramada: tezin; yapıldığı üniversite, enstitü, ana bilim dalı,
bilim dalı; dizin, tez türü, izin durumu, durumu, dil, grubu, yılı, numarası,
adı, yazarının ve danışmanın adı ile teze ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş taramada ise arayacağınız kelimeleri yazarak ve tezin; adı,
yapıldığı üniversite, tez türü, izin durumu, durumu, dil, grubu, yılı
belirterek aradığınız tezlere ulaşabilirsiniz. Uluslararası tezlere ise
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ProQuest Dissertations & Theses Global servis sağlayıcısından erişim
sağlayabilirsiniz.
Araştırma konusu ile ilgili istatistikler: Araştırma konunuz ile ilgili
istatistiklere Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) ulaşabilirsiniz.
TÜİK’in temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve
bilgilerin,
derlenmesini,
gerekli
istatistiklerin
üretilmesini,
yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır. TÜİK bireylerden, hanelerden,
işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı
verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki
bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol
göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama
kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve
yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programını
kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan
faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.
TÜİK’ten araştırma konunuza göre ulusal hesaplar, istihdam, işsizlik ve
ücret, enflasyon ve fiyat, dış ticaret, inşaat ve konut, sanayi, ticaret ve
hizmet, tarım, çevre ve enerji, nüfus ve demografi, gelir, yaşam, tüketim
ve yoksulluk, eğitim, kültür, spor ve turizm, sağlık ve sosyal koruma,
bilim, teknoloji ve bilgi toplumu, adalet ve seçim, ulaştırma ve haberleşme
ve ekonomik güven gibi konularda istatistik raporlarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca uluslararası raporlara da ilgili kurum veya kuruluşların resmi
internet sitelerinden erişebilirsiniz.
1.3. Kaynakların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması
1.3.1. Not Alma Teknikleri
Araştırma ile ilgili kaynaklar toplandıktan sonra bu kaynakların
sınıflandırılması gerekir. Sınıflandırma yapmadan önce eldeki tüm
kaynakların
okunması
gerekir.
Okumada
kesinlikle
seçici
davranılmalısınız, eldeki tüm verileri değil yalnızca araştırmanız ile ilgili
olanlar okunmalısınız. Böylelikle zaman ve emek kaybınız olmaz.
Okumaya konuyla ilgili genel kaynaklardan başlanmalı ayrıntılı olanlar
daha sonra incelenmelisiniz.
Okuma göz gezdirme veya ayrıntılı biçimde olur. Bir kaynak birincil
düzeyde ise (kitap, tez, makale) önce anahtar kelimeye göre göz gezdirilir;
metin, anahtar kelime uyumlu ise ayrıntılı okumaya geçilir. Ayrıntılı
okumada araştırmayla ilgili kısım dikkatli okunup notlar alınır. Bu notlar
ana başlıklar veya alt başlıklar oluşturularak yapılırsa araştırmada alınan
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notlar karmaşık olmaz. Bir kaynaktan not alırken alınan notun şu temel
ilkelere uygun olmalıdır:
a. Amaca uygunluk: Araştırmacı not alırken sürekli olarak araştırma
amacına uygun bir seçme ve ayırma işlemi yapmalıdır.
b. Kaynağa uygunluk: Alınan her not alındığı kaynaktaki anlamının
yansıtmalıdır. Bir yazarı, yazmadığı ya da ifade etmeyeceği bir şeyi
yazmış ya da ifade etmiş gibi göstermek bilim ahlakına sığmaz ve son
derece yanlıştır.
Okuma sırasında araştırmanız ile ilgili önemli gördüğünüz kısımları not
almalısınız. Çünkü yararlandığınız her kaynağı sürekli olarak yanınızda
taşımanız oldukça zordur. Kaynak toplama aşamasında olduğu gibi okuma
ve not alma aşamasında da seçici davranılmalısınız. İncelediğiniz
kaynaktan not alırken şu hususlara dikkat etmeniz gerekir:
 Not almaya başlamadan önce kaynak detaylıca incelenmelidir.
 Araştırmacıda aynı konuda birden fazla kaynak varsa en uygun
olanını daha ayrıntılı incelemek için seçmelidir.
 Konu hakkında araştırmacının temel bilgisi zayıfsa önce genel
kaynakları daha sonra ileri düzeydeki kaynakları incelemelidir.
 Her şeyi not etmeye çalışmamalı, işe yarar not alınmalıdır.
Kaynaktan seçtiğiniz metinleri öylece aynen kaydetmek yine bilgiye
boğulmanıza sebep olabilir. Bu karmaşayı önlemek için de aldığınız notları
tekrar bir sınıflandırmaya sokmanız gerekebilir. Bunu yaparken yani not
alırken iki yöntem kullanabilirsiniz. Bunlar özetleme ve aktarmadır:
Özetleme: Ana kaynaktaki bilgilerin araştırmacının kendi ifadeleriyle
ve kısaltılmış olarak yazıya geçirilmesidir. Özetleme sırasında araştırma
ile ilgili bilgiler kısaltılarak not edilirken önemsiz veya ilgisiz bilgiler de
atılır.
Özet

Ana Kaynak
“… Finlandiya'nın 2009 ve 2012 PISA
sonuçları karşılaştırıldığında, matematik,
okuma ve fen puanlarındaki düşüşe rağmen
bu ülkenin farklı okul türleri arasında başarı
farkının en az olduğu ülke konumunu
koruduğu görülmüştür. PISA'da değişen
birinciliğin, Finlandiya'nın başarısızlığından
ziyade
Asya
ülkelerinin
eğitim
müfredatlarında
ve
sistemlerindeki
değişikliklere bağlayanlar da vardır. Bu
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Finlandiya’da okullar
arasında başarı düzeyi
farkı düşüktür. Yani
eğitimin kalitesi bütün
tabana yayılmıştır. Asya
ülkelerinde ise başarı
uçurumu
yüksektir.
Finlandiya ve Asya
ülkeleri arasındaki bu
başarı farkının temel

açıdan, Finlandiya ve Asya ülkelerinin ortak sebebi uygulanan eğitim
özellikleri şu şekilde sıralanabilir: (i) politikalarının
Öğretmen yetiştiren kurumların kalitesi ve farklılığıdır.
başarısına önem verilir. (ii) Öğretmenlik
mesleği profesyonel bir yaklaşımla
değerlendirilmektedir. (iii) Hizmet içi
öğretmen eğitimlerinin başarısı üst
seviyededir. (iv) Matematik ve fen
uygulamalarında
yeni
yöntemler
geliştirilmiştir. (v) Öğretmenlerin bu
meslekte devamlılığı sağlanmıştır.”
Aktarma: Bu yöntemde iki tür aktarma yapılır: Değiştirerek aktarma,
ana kaynaktaki bilgiler kısaltma yapmadan araştırmacının kendi
ifadeleriyle notlara kaydedilir. Araştırmacının kendi ifadeleriyle yapılsa da
özetlemeden ayrılır. Çünkü ana kaynaktaki bilgiler kısaltılmaz; yalnızca
açıklık sağlamak üzere kelime ve ifadelerde değişiklik yapılır.
Değiştirerek Aktarma

Ana Kaynak
İnovasyon Ekonomi: Yeni
ekonomi, inovasyon temelinde
biçimlenen
bir
ekonomidir.
İnovasyondan beklenen, bilim ve
teknoloji etkinliğinde bir fikrin
kuram,
eylem
ve
sonuç
bakımından faydaya dönüşmesi ve
belki de anlam bakımından çok
önemli olmak üzere bu faydanın
pazarlanabilir, somut bir çıktı ile
birlikte olmasıdır.

Yenilikçi Ekonomi: Yeni
ekonomi yenilikçi temelinde
biçimlenen
bir
ekonomidir.
Yenilikçi beklenen, bilim ve
teknoloji etkinliğinde bir fikrin
kuram,
eylem
ve
sonuç
bakımından faydaya dönüşmesi ve
belki de anlam bakımından çok
önemli olmak üzere bu faydanın
pazarlanabilir, veri ile birlikte
olmasıdır.

Aynen Aktarma: Aktarılan yazı gerek kelimeler gerek noktalama
işaretleri yönünden de ana kaynaktakinin aynısının olmasıdır. Alıntıda bir
değişiklik yapılmadığı için değiştirerek aktarmadan ayrılır. Bilimsel
teknik ve yasal kaynaklardaki bilgilerin tam anlamını verebilmek ve
doğru anlaşıldığını göstermek üzere bu bilgilerin aynen aktarılması
gerekir. Yine görüşe canlılık ve güvenilirlik katmak amacıyla ünlü kişi
veya otoritelerin sözlerinden doğrudan alıntı yapma yoluna gidilebilir.
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Ana Kaynak

Aynen Aktarma

Yükseköğretim Personel
Kanunu

Yükseköğretim Personel
Kanunu

Kanun Numarası: 2914

Kanun Numarası: 2914

Kabul Tarihi: 11.10.1983

Kabul Tarihi: 11.10.1983

Yayımlandığı Resmî Gazete:
Tarih: 13.10.1983

Yayımlandığı Resmî Gazete:
Tarih: 13.10.1983

Sayı: 18190

Sayı: 18190

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5

Cilt: 22

Cilt: 22

Sayfa: 673

Sayfa: 673

1. 3. 2. Notların Kaydedilmesi
Notların kaydedilmesi aşamasında tutulacak notların ve ulaşılan
kaynakların nasıl kaydedileceğine de karar vermek gerekir. Bu konuda
çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden birisi klasik kart
yöntemidir. Burada kaynak ve kaynaklardan elde edilen bilgiler bu iş için
hazırlanmış kartlara yazılır. Kaynakların yazıldığına bibliyografya, kartları
alınan notların yazıldığı kartlara da not alma kartları denir. Bazen de
kaynaklar ve bilgiler özel olarak tutulan bir bloknot veya deftere
kaydedilir. Tüm bilgiler bir araya toplanmış olur.
Not alma kartları yönteminde, alınan notlar, hepsi aynı ölçüde
kesilmiş kartlar yazılır. Kartların ölçüsü not edilen bilgilerin uzunluğuna
göre değişik olabilir. Fakat genellikle yarım sayfa boyundaki kartlar en
uygundur. Her bilgi için alınan not ayrı bir karta işlenmelidir. Aynı kartta
birden fazla değişik bilgiye yer vermek güçlükler doğurur. Bir not
kaydedildiği karta sığmıyorsa yazı kartın arkasında sürdürülmemeli yeni
bir karta geçilerek ikisi birbirine iliştirilmelidir. Notların kart üzerine nasıl
yazılacağı konusunda aşağıda bir örnek gösterilmiştir:
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Not alma kartı örneği
Başlık

Kaynakça

Kaynak türü

Nu.

Özet
Anahtar
kelimeler
Detaylı Açıklamalar
Not alma kartı uygulama örneği
Başlık
Türk
Romanının
Somut Olmayan
Kültürel Miras
Aktarımı
Açısından
İncelenmesi

Kaynakça
Uslu Üstten, A.
(2014).

Türü

Nu.

Makale

1. Not
Kartı

Ana Dili Eğitimi
Dergisi, 2(3), 20-31

Özet
Anahtar
Kelimeler
Edebiyat,
Türk romanı,
somut olmayan
kültürel miras,
halk kültürü.

Bu makale, Tanzimat döneminden başlayarak
Türk romanında yer alan somut olmayan kültürel
miras unsurlarını göstermeyi amaçlamaktadır.
Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, doküman
analizi yöntemi ile yazarların halk kültüründen
beslenerek bunları yeni bir bakış açısıyla
eserlerinde kullanış biçimleri değerlendirilmiştir.
İnceleme kapsamında ele alınan romanlar ritüeller,
sözlü anlatılar, bilgi, beceri ve kültürel mekânları
kapsayan “somut olmayan kültürel miras”
unsurlarının kullanılışı açısından ele alınmıştır.
Detaylı Açıklamalar

İlgili bu makaleden, araştırmanın kültür aktarımı alt başlığında
faydalanılabilir.

429

Kartın sol üst köşesinde ise not alınan bilgilerin konusu kısa ve özlü
biçimde belirtilebilir. Not alma işlemi belirli ölçüde ilerleme gösterdiğinde
kartlar geçici plandaki başlıklara göre düzene konur. Kartlar düzene
konduktan sonra araştırmanın ulaştığı durum daha iyi görülür; eksik veya
zayıf bölümlerin yanında tekrarlar ve şüpheli noktalar açığa çıkar. Zayıf
kalan bölümlerde araştırma derinleştirilir fazlalıklar çıkartılır tekrarlanan
noktalar birleştirilir. Okuma ve not alma işlemleri sırasında araştırma da
sürekli biçimde denetlenir. Eğer edinilen bilgiler ve yapılan yorumlamalar
araştırmayı tam olarak destekleyici sonuçlar vermiyorsa notu gerçeklere
uyacak biçimde değiştirmek gerekir.
Not defteri tutmak: Bazen alınan notlar tek bir not defterine
kaydedilirler. Bloknot sayfaları uzun notların veya geniş tabloların
yazılması bakımından uygundur. Notların ilgisiz yazı ya da notlarla
karıştırılması güçlükler doğurur. Bu yüzden tek bir not defteri tutulmalıdır.
Not defterine yazılan her bilginin not edildiği tarihi de belirtmekte fayda
vardır. Böylece araştırmanın gelişme seyri de ortaya çıkmış olur. Ayrıca
bazen araştırmayla ilgili çok yararlı fikirler ani bir biçimde ortaya
çıkabilirler. Bunları unutmamak için hemen not almak gerekir. Bu yüzden
araştırmacı not defterini her zaman için yanında taşıma alışkanlığı
edinmelidir.
Fotokopiler: Uzunluk karmaşıklık kolay elde edilememe veya not
alırken hata yapma olasılığı gibi nedenlerden dolayı bu yola başvurulabilir.
Bu yolla elde edilen bilgiler daha sonra okunarak alınacak notların
kaynağını oluşturmalıdır. Yani, bu bilgiler doğrudan bir araştırma notu
olarak düşünülmemelidir.
Notların bilgisayarda tutulması: Araştırmacı her bir araştırma için
ayrı bir klasör tutup; bu klasör içinde ihtiyaç duyduğu sayıda ( örneğin alt
bölüm taslak metin bibliyografya kaynakları alınan notlar İnternetten kitap
işaretleme için gibi ) dosyalar açabilir. Bilgisayara aktarılan bilgiler
üzerinde istenilen düzenlemeler yapılabilir. Örneğin bilgiler tekrar tekrar
ekrana getirilerek gözden geçirilir yeniden yazılır birleştirilir başka yere
taşınabilirler. Ayrıca notlar bilgisayar hafızasında güvenli bir şekilde
korunabilir diskete kopyalanabilir ve başka yere kolayca taşınabilir.
Diğer bir yöntem de kaynak ve notları bilgisayarda bir klasör içinde yer
alan dosyalara kaydetmektir. Bu yöntem daha fazla tercih edilmektedir.
Çoklu platform desteğine sahip olan en popüler not alma uygulamalarından
birini akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza indirerek araştırmanızla ilgili
aklınıza gelen fikirleri oldukça kolay ve not alarak unutmayabilirsiniz.
Organize çalışma imkânı sağlayan uygulamalar üretkenliğinize ciddi katkı
sağlayacaktır. Bu uygulamalar ile notlar almak, notlara fotoğraf / ses kaydı
eklemek, yapılacaklar listesi oluşturmak, notlarda arama yapmak mümkün.
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1.3.3. Fişleme Tekniği
Bilimsel araştırmalarda kaynağın sınıflandırılması ve kaydedilmesi
aşamasında en eski yöntemlerden biri olan fişleme tekniği, oldukça
zahmetlidir. Ancak bu zahmet, araştırma yazılamaya başlandığında çok
büyük kolaylık sağlar. Fişleme tekniğinde kâğıtlar veya kartonlar
dikdörtgen, kare veya araştırmanızın bilimsel alanına göre değişiklik
gösterebilecek şekilde aynı ölçüde kesiniz. Kesme işi bittikten sonra fişler
bibliyografya fişi ve bilgi fişi olarak ikiye ayırınız. Bibliyografya fişine,
kaynak toplama fişi de denir. Bu tür fişlere şu hususlar kaydedilir.
1 - Yazarın soyadı
2 - Yazarın adı
3 - Kitabın adı
4 - Kaç cilt ve kaçıncı
baskı olduğu
5 – Varsa editörü
6 - Varsa çevirmeni
7 - Yayınevi
8 - Basıldığı yer ve yılı

Seyidoğlu Halil, Bilimsel Araştırma ve
Yazma El Kitabı, 8. Baskı, Güzem Can
Yayınları, İstanbul, 2000.

Bilgi fişi ise bibliyografya fişinden biraz daha büyükçe ve eni bilgi
fişinin boyu kadar yani defter yaprağı büyüklüğünde olan fişlerdir. Uzun
cümlelerin, notların yer aldığı bilgi fişlerindeki karmaşayı önlemek için
fişlere numara verilmelidir.
1 - Bilgileri fişlemek için kaynağın konuyla
Bilgi fişi-1:
alakalı yerleri satır satır taranır.
Dezavantajlılığın
2 - Lüzumlu noktalar fişlere kaydedilir.
tanımı ve kapsamı
3 - Kaynaktan bilgi alınırken eğer iktibas ise
Bilgi fişi-2: Göçtırnak içerisine alınır. Eğer kısaca özetlenip
Dezavantajlılık ilişkisi
not edilirse buna ait başka işaretler de
kullanılır.
4 - Fişe alınan bilginin bittiği yere sırası ile
sayfa numarası da konur.
5 - Her fişe yalnız bir tek fikir yazılır.
6 - Her şey fişin yalnız bir yüzüne kaydedilir.
7 - Bir fikir iki, üç veya daha fazla yerle ilgili
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ise lüzumu kadar fiş yazıp üst köşelere
girecekleri yerler işaretlenir.

Sırasıyla dosyalanan bu fişler dağınıklık olmasın diye klasörlere, büyük
zarflara veya kutulara konulmalıdır. Araştırmanın ana ve alt başlıklarına
göre klasörler adlandırılmalıdır. Kaynakları bu şekilde sınıflandırmanız
diğer çalışmalarınız için de size kaynak oluşturacaktır.
1.3.4. Telif Haklarının Korunması
Yazar, sanatçı veya bilim adamı gibi yaratıcı özellikteki insanların
ortaya koydukları eserler fikir ürünü olarak kabul edilir. Bu kişiler
yarattıkları eserler üzerinde mülkiyet hakkına sahip olup bu haklara “fikri
mülkiyet hakkı” denir. Telif ya da fikri mülkiyet hakları her ülkede
yasalarla korunmuştur. Bir başkası bir yazarın yazdığı kitabı veya onun
yaptığı araştırmayı izin almadan çoğaltamaz ticari amaçlarla kullanamaz.
Türkiye’de bu konuda uluslararası sözleşmelerden yola çıkılarak
hazırlanan “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” bulunmaktadır. Bu kanuna
göre her türlü bilim ve edebiyat eserleri, bilgisayar programları, müzik
eserleri, güzel sanat eserleri ile mimarlık ve sinema eserleri fikir ve sanat
eseri olarak kabul edilip koruma kapsamına alınmıştır.
Telif hakları aynı zamanda basılı bir eserin başka bir dile çevrilerek izin
almadan satış yapılmasını da engeller. Yine bir kişinin yabancı bir yazara
ait eserini izinsiz tercüme edip yayınlama hakkı da yoktur. Telif hakkı ile
ilgili kanunlar ve mülkiyet haklarının korunması bilim ve edebiyat
alanındaki yaratıcı ürünlerin özendirilmesi ve haksızların önlenmesi
amacıyla çıkarılmıştır. Bununla birlikte telif hakkı kanunu, bilimsel
amaçlarla yapılacak alıntıları engellemezler. Fakat bununla ilgili iki şartı
yerine getirmek gerekir:
 Bilimsel amacın gerektirdiği ölçüde alıntı yapılmalıdır.
 Kesinlikle kaynak gösterilmelidir.
Sonuç olarak, bir araştırma en başından en sonuna kadar bilimsel
araştırma yöntem ve tekniklerine uygun olarak yapıldığında ve buna
araştırmacının kendi özenli ve yaratıcı çalışması da katıldığında bir anlam
taşıyacaktır. Yalnızca araştırma yöntem ve tekniklerinin dar bir görüş açısı
ile tam tamına uygulanması yeterli değildir. Her şeyden önce araştırma
yapmayı öğrenmek gerekir.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ALANINDA
HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
A Review on Postgraduate Theses Written In the Field of Turkish
Language and Literature Education
Mehmet Solmaz*
Sosyal bir varlık olan insan için iletişim en temel ihtiyaçlardan biridir.
Kişiler arası iletişimde kullanılan başlıca haberleşme/iletişim aracı ise
dildir. İnsan dil aracılığıyla diğer insanlarla haberleşir; duygularını
düşüncelerini dil ile başkalarına aktarır. Dolayısıyla, dilin en temel işlevi
insanlar arasında iletişimi sağlamada bir araç olmasıdır. İnsanoğlu dil
sayesinde bir arada yaşayıp tabiata ve diğer canlılara karşı üstünlük
kurarak hayatta kalmayı başarabilmiştir. Öbür taraftan dil de varlığını
insanların bir arada yaşamasına borçludur. Vardar'ın (2001: 15) ifadesiyle
“dil toplumu olanaklı kılarken toplum da dili olanaklı kılmaktadır.”
“İnsan dili, binlerce yılın tecrübe ve birikimini taşıyan çok özel bir
vasıtadır. Her dil farklı bir toplumun tecrübe, bilgi ve anlayışını
biriktirmiştir… Dil, daha doğarken belli bir coğrafyanın ve o coğrafyada
yaşayan belli bir toplumun izlerini taşıyarak doğar” (Ercilasun, 2000: 3).
Dil, kişiyi toplumun bir parçası haline getirirken toplumu da bir millet
yapan, millet olarak varlığının devamını sağlayan temel ögedir. Bu açıdan
da “millî kültürün temel ögesi olma, milleti meydana getiren bireylerin
ortak yanını oluşturma, en önemli iletişim ve düşünme aracı olma, millî
değerleri gelecek nesillere aktarma aracı olma gibi temel özelliklere sahip”
(Kavcar, 1987: 261) olan dil ve onun öğretimi stratejik bir öneme sahiptir.
Dilin iletişim amacıyla değil de sanat işleviyle başka bir ifadeyle estetik
gaye ile kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir sanat olan edebiyat, tıpkı dil
gibi, toplumun ürettiği maddî ve manevî değerler toplamı olan kültürün
hem bir parçası hem de taşıyıcısıdır. Çünkü edebiyat ürünü belli bir
topluma ait olarak, belli bir zaman ve coğrafyada oluşturulurlar.
Dolayısıyla kurmaca olsa da her edebiyat metni oluşturulduğu toplumdan,
dönemden ve coğrafyadan izler taşır; “tarihsel toplumsal dünyada ortaya
çıkan değişimi yansıtır, bu değişimin tanıklığını yapar. Bu tanıklık yalnız
toplumsal yaşamda olup bitenlerle sınırlı kalmaz, içsel yaşamı da içine
alır. Bu özelliği ile insanı, toplumu ve tarihi anlamak için önemli bir
kaynaktır” (Dilthey, 1999:34’ten akt.: Taşdelen, 2006:43 ). Zira edebiyat
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ürünleri, “kendi gerçekliğini dile getirmede, geçmişin ve döneminin her
türlü birikiminden yararlanma, onları malzeme olarak kullanma hakkına
sahiptir” (Aktaş, 2009: 197).
Toplum tarafından oluşturulan dil ve onunla gerçekleştirilen edebiyatın
kesiştiği nokta olan kültür, milletlerin var olması ve bu varlığı devam
ettirmesi bakımından hayatî önem taşır. Sözlükte (www.tdk.gov.tr)
“tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan,
insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren
araçların
bütünü”
şeklinde
tanımlanan
kültürün
yaşatılıp
zenginleştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda aynı
zamanda birer kültür ögesi olan dil ve edebiyatın rolü inkâr edilemez.
Dil, bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesi
konusunda üstlendiği rolle bir iletişim aracı olarak, kültürel değerlerin
gelecek kuşaklara aktarılmasını dolayısıyla da milletin varlığını ve
devamını sağlayan genel kültür ögesi olarak bir millet için son derece
önemli bir varlıktır. Bu nedenle, durumun farkında olan çağdaş toplumlar
ana dili eğitimine büyük önem vermekte, eğitim öğretimle ilgili
planlamalarda bu konuya öncelik vermektedir. Anadili eğitiminde ise
temel hedefler, çağdaş toplum için gerekli iletişim becerileriyle donatılmış
bireyler yetiştirmek ve devralınan kültür mirasını zenginleştirerek gelecek
kuşaklara aktarmak olmaktadır.
Dil eğitimiyle birlikte “edebiyat eğitimi de çağdaş eğitimin önemli
merkez noktalarından biridir durumundadır. Çünkü edebiyat eğitimi,
bireyin kendisini geliştirme, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilme, kendisini
başkalarına ifade edebilme, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir şekilde
yaşamasını sağlama gibi özellikler bakımından bireysel gelişime katkıda
bulunan önemli bir eğitim alanıdır” (Güzel, 2006:85). Günümüzde
edebiyat eğitiminin amacı, anlama ve anlatma becerilerini etkili şekilde
kullanabilen estetik duyarlık sahibi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip
bireyler yetiştirmektir. Edebiyat eğitimiyle, birey ve topluma yönelik bu
hedeflerle birlikte, edebî metinler yoluyla toplumun kültürel değerlerini
aktarmak, dolayısıyla millî benlik sahibi bireyler yetiştirerek milletin
bugün ve yarınlarını güvence altına almak temel hedefler arasında
bulunmaktadır.
Türkiye’de, eğitim sistemindeki düzenlemeler dolayısıyla, dil ve
edebiyat eğitiminin bütün ülke çocuklarına ve yoğunlukla verildiği eğitim
basamağı ortaöğretim seviyesidir. Bu basamaktan önceki basamaklar olan
okul öncesi, ilk ve ortaokul seviyesinde de elbette ana dili eğitimi
yapılmakta ve çocuklar edebiyat ürünleriyle tanıştırılmaktadır. Ancak
öğrencilerin gelişimleri ve hazır bulunuşlukları sebebiyle dil ve edebiyat
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eğitimi için en uygun seviye ortaöğretim basamağıdır.
Sonraki
basamaklarda ise dil ve edebiyat la ilgili programlar dışındaki dil dersleri
ortaöğretim basamağındaki eksiklikleri giderme amacına dönüktür.
Üstelik ortaöğretim basamağından sonra zorunlu olmayan ve sınava bağlı
olan sonraki eğitim seviyelerinde ancak belirli bir sayıda öğrenci öğrenim
görmektedir.
Türk dili ve edebiyatı (TDE) eğitimi alanında, alan bilgisi ile birlikte bu
bilginin eğitim-öğretimi ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Söz konusu
alanda eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi, verilecek eğitimin
planlanması, kullanılacak ders araç gereçlerinin seçilip hazırlanması,
verilecek eğitimde kullanılacak yöntem- teknikler, eğitimin ölçülüp
değerlendirmesi gibi konular TDE eğitimi alanının çalışma konuları
arasındadır. Bu eğitim basamağında öğrenim gören öğrenci 2018-2019 yılı
verilerine göre 5.650.000 civarındadır (sgb.meb.gov.tr).
Daha önce, TDE eğitimi ile ilgili akademik araştırmaların
değerlendirildiği başka çalışmalar da yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar
TDE eğitimi alanı dışındaki çalışmaları da içermektedir; yakın zamanda
alanla ilgili bir çalışma da yapılmamıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız,
üniversitelerde TDE eğitimi, öğretmenliği gibi adlarla yapılanmış olan ve
genel olarak ortaöğretim kurumlarındaki dil ve edebiyat eğitimini çalışma
konusu olarak belirlemiş lisansüstü programlarında hazırlanmış tezleri ele
alıp söz konusu tezlerin durumunu çeşitli açılardan ortaya koymaktır. Bu
amaçla çalışmada sadece ilgili programlarda yapılan lisansüstü tezleri
değerlendirilmiş, diğer programlarda yapılan ve alanı ilgilendiren
çalışmalar araştırmanın dışında tutulmuştur.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
TDE eğitimi alanında hazırlanmış olan lisansüstü tezlerinin incelendiği
bu araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Tarama modeli, “geçmişte
ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımı”dır ( Karasar, 2005: 77).
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Türkiye’de TDE eğitimi alanında hazırlanmış olan
lisansüstü tezleri oluşturmaktadır. Çalışmaya konu edilen alanda
hazırlanmış olan tezlerin sayısı çalışmanın gerçekleştiiriildiği dönemde
toplam 243 olarak tespit edildiğinden örneklem yoluna gidilmemiştir.

436

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Araştırmada yer alan veriler Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez
Merkezi
veri
tabanından
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp adresinde yer alan;
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ortaöğretim Sosyal
Alanlar öğretmenliği Anabilim Dalı, TDEE ğitimi Anabilim Dalı, TDE
Eğitimi Bilim Dalı, TDE Öğretmenliği Anabilim Dalı, TDE Öğretmenliği
Bilim Dalı, Türk Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere sekiz farklı anabilim/bilim dalında
kayıtlı bulunmaktadır.
Yukarıda bahsedilen bilim/anabilim dallarında kayıtlı tezlerden
mükerrer olanlar çıkarıldıktan sonra yüksek lisans ve doktora seviyeleri
ayrı ayrı olmak üzere her seviyede hazırlanan tezler; hazırlandığı yıllar,
üniversiteler ve ele alınan bonular açısından değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular
TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezleri
TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin
Düzeyleri
TDE eğitimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerini
incelediğimiz bu çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında
alanla ilgili sekiz farklı anabilim/bilim dalında kayıtlı tezlerin taranması
sonucunds tespit edilen tezler ve bu tezlerin düzeyleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü
Tezlerinin Düzeyleri
Tez Düzeyi
f
%
Yüksek Lisans
203
82
Doktora
40
18
TOPLAM
243
100
Tablo 1’e göre, incelenen dönem içerisinde, TDE eğitim alanında
hazırlanan lisansüstü tezlerinin toplam sayısı 243’tür. Bu tezlerin 203
adedi yüksek lisans tezi, 40 adedi ise doktora tezidir. Yüksek lisans
tezlerinin tüm tezler içindeki oranı % 82, doktora tezlerinin oranı ise %
18’dir.
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TDE Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin HazırlandığıYıllar
TDE eğitimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerinin hazırlandığı
yıllar, ilk tezlerin kayıtlı olduğu 2002 yılından başlayarak çalışmayı
gerçekleştirdiğimiz 2019 yılı sonuna kadar yıllara göre tez sayıları ve
bunların tezlerin toplamına göre oranları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 2: TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin
Hazırlandığı Yıllar
Yıl
f
%
2002
6
2,47
2003
6
2,47
2004
3
1,23
2005
3
1,23
2006
13
5,35
2007
9
3,70
2008
11
4,53
2009
10
4,12
2010
20
8,23
2011
24
9,88
2012
29
11,93
2013
9
3,70
2014
21
8,64
2015
19
7,82
2016
15
6,17
2017
4
1,65
2018
15
6,17
2019
26
10,70
TOPLAM
243
100
Tablo 2’yi incelediğimizde TDE alanda kayıtlı ilk tezlerin 2002 yılına
ait olduğu görülmektedir. 2002 yılından 2019’un sonuna kadar olan 18
yıllık bir dönemi kapsayan bu sürecin ilk yarısında; tezlerin % 25,10’u (61
tez); ikinci yarısında ise % 74,90’ı (182 tez) tamamlanmıştır. Tabloya göre,
alanda en fazla tez 2012 yılında hazırlanmıştır. Söz konusu yılda
hazırlanan tez sayısı 29, bu sayının tüm tezler içindeki oranı %11,93’tür.
En çok tezin hazırlandığı diğer iki yıl ise 2019 (26 tez) ve 2011 (24 tez)
yıllarıdır.
TDE eğitimi alanında en az lisansüstü tezinin hazırlandığı yıllar ise
2004, 2005 ve 2017 yıllarıdır. Tablo 2’ye göre 2004 ve 2005 yıllarında 3’er
adet lisansüstü tezi hazırlanmıştır. 2017 yılında hazırlanan tez ise 4’tür.

438

TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezleri
TDE
Eğitimi
HazırlandığıYıllar

Alanındaki

Yüksek

Lisans

Tezlerinin

TDE eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin hazırlandığı yıllara
göre tez sayıları ve bunların tezlerin toplamına göre oranları Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: TDE eğitimi Alanında Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin
Hazırlandığı Yıllar
Yıl
f
%
4
1,97
2002
5
2,46
2003
2
0,99
2004
3
1,48
2005
13
6,40
2006
9
4,43
2007
9
4,43
2008
8
3,94
2009
18
8,87
2010
19 9,36
2011
21 10,34
2012
9
4,43
2013
17 8,37
2014
15 7,39
2015
10 4,93
2016
4
1,97
2017
14 6,90
2018
2019
23 11,33
TOPLAM
203 100
Tabloda görüldüğü üzere 2002 yılından 2019’un sonuna kadar 203 adet
yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bu tezlerden % 26,11’i (51 tez) 20022009 yıları arasında; % 73,89’u (150 tez) 2010-2019 yılları arasında
tamamlanmıştır. En fazla yüksek lisans tezinin kayıtlı olduğu yıllar ise
sırayla 2019 (23 tez), 2012 (21 tez), 2011 (19 tez), 2010 (18 tez) ve 2014
(17 tez) yıllarıdır.
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TDE Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Hazırlandığı
TDE eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin hazırlandığı
üniversiteler Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: TDE eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin
Hazırlandığı Üniversiteler
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
TOPLAM

f
17
18
13
1
56
56
14
20
8
203

%
8,37
8,87
6,40
0,49
27,59
27,59
6,90
9,85
3,37
100

YÖK Tez Merkezi’nin verilerine göre TDE eğitimi alanında 2019 yılı
sonuna kadar toplam 203 yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bu tezlerin
hazırlandığı üniversiteler Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesidir.
Tablo 4’te görüldüğü üzere TDE eğitimi alanındaki yüksek lisans
tezlerinin yarıdan fazlası iki üniversitede (Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Gazi Üniversitesi 56’şar tez) hazırlanmıştır. Hazırlanan tez sayısına göre
20 tezin hazırlandığı Marmara Üniversitesi 3, 18 tezin hazırlandığı Atatürk
Üniversitesi 4, 17 tezin hazırlandığı Akdeniz Üniversitesi ise tabloda 5.
sırada yer almaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 14, Karadeniz
Teknik Üniversitesi 13, Necmettin Erbakan Üniversitesinde ise 8 tezle 6,
7 ve 8. sırada yer almaktadır. Alanda yüksek lisans tezi hazırlanan 9
üniversite içerisinde yer alan Dicle Üniversitesi adına ise 1 adet yükseksek
lisans tezi kayıtlıdır.
TDE eğitimi Alanında Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin
Konuları
TDE eğitimi alanında hazırlanmış olan yüksek lisans tezlerinde tez
yazarları, 100 temel eser, ağız incelemesi, atasözü ve deyimler, değer
eğitimi, ders kitabı incelemesi, destan öğretimi, dil bilgisi incelemesi,
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edebiyat-TDE eğitimi, eğitim, kadın eğitimi, öğretim programı, öğretmen
yetiştirme, ölçme değerlendirme, temel dil becerileri, tutum, tür-üslup
incelemesi, yaklaşım-yöntem-teknik, yazım-noktalama olmak üzere
toplam 18 farklı konuyu incelemiştir. Alandaki yüksek lisans tezleri
eğitim, yaklaşım yöntem teknik ve ders kitabı incelemesi konularında
yoğunlaşmıştır. Tablo 3’te TDE eğitimi alanında hazırlanan yüksek lisans
tezlerinde ele alınan konular, bu konularda hazırlanmış olan tezlerin
sayısal verileri yer almaktadır.
Tablo 5: TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinde
Ele Alınan Konular
Konu
Eğitim
Yaklaşım Yöntem Teknik
Ders Kitabı İncelemesi
Değer Eğitimi
Kadın ve Kadın Eğitimi
Temel Dil Becerileri
Tutum
Edebiyat/TDE eğitimi
Öğretim Programı
Öğretmen Yetiştirme
Ağız İncelemesi
Destan Öğretimi
Ölçme Değerlendirme
Dil Bilgisi İncelemesi
Tür/ Üslup İncelemesi
Yazım Noktalama
100 Temel Eser
Atasözü ve Deyimler
TOPLAM

f
38
35
30
19
18
12
8
8
7
7
4
4
4
3
2
2
1
1
203

%
18,72
17,24
14,78
9,36
8,87
5,91
3,94
3,94
3,45
3,45
1,97
1,97
1,97
1,48
0,99
0,99
0,49
0,49
100,00

Tablo 5’te görüldüğü üzere TDE eğitimi alanındaki yüksek lisans
tezlerinde en fazla ele alınan ilk beş konu eğitim (38 tez), yaklaşım yöntem
teknik (35 tez), ders kitabı incelemesi (30 tez), değer eğitimi (19 tez) ve
kadın eğitimi (18 tez) şeklinde sıralanmaktadır. Alanda yüksek lisans tezi
hazırlayan 203 kişiden 140’ının seçtiği bu konular, TDE eğitimi alanındaki
yüksek lisans tezlerinde ele alınan tüm konuların % 31,03’ünü
oluşturmaktadır.
Tabloya göre, TDE eğitimi alanında hazırlanmış olan yüksek lisans
tezlerinde, tez yazarlarının % 18,72’lik oranla ilk sırada tercih ettiği konu
“eğitim” olmuştur. Bu hazırlanan 38 tezin 14nde (% 36,84), seçilen
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eserlerde yer alan eğitim ögeleri araştırılmıştır. Eğitim konusunda
hazırlanan yüksek lisans tezlerinde yazar, şair eğitimci vb. kişiler ve
onların eğitimle ilgili düşünce ve görüşleriyle ilgili tezler ikinci sırada yer
almaktadır. Bu 9 tezin söz konusu 38 tez içindeki oranı ise % 27,27’dir.
Yüksek lisans tez konusu olarak en fazla çalışılan konulardan ikincisi
“yaklaşım yöntem teknik” olmuştur. 35 tezin hazırlandığı bu konuda,
hazırlanan tezler içinde yapılandırmacı yaklaşım konusunda 2 adet tez
bulunmaktadır. Yöntem/teknik olarak ise drama (4 tez); iş birliğine dayalı
öğretim yöntemi, kavram haritası, öykü haritası yöntemleri (1’er tez) bu
konudaki tez başlıklarında yer almaktadır. Ayrıca, teknoloji kullanımı (2
tez), materyal kullanımı (2 tez), bilmece kullanımı (1 tez), çoklu zekâ
uygulamaları (1 tez) da tez başlıkları arasında yer almaktadır. Geriye kalan
tezlerde ise genel olarak belli bir konunun veya dersin öğretimi özel bir
yaklaşım, yöntem veya teknik belirtilmeden ele alınmıştır.
Ders kitabı incelemesi, TDE eğitimi alanında hazırlan yüksek lisans tez
konusu olarak % 14,78’lik oranla listede üçüncü sırada yer almaktadır. Bu
konuda hazırlanan tezlerin 6’sı 2002-2009 yılları asındaki ilk 9 yıllık; 24’ü
ise 2010-2019 yılları asındaki sonraki 9 yıllık süreçte tamamlanmış
tezlerdir. Tez yazarları bu konudaki çalışmaların 10’unda Türk Edebiyatı,
9’unda Türk Dili Edebiyatı, 4’ünnde ise Dil ve Anlatım ders kitaplarını ilk
3 sırada incelemişlerdir. İncelenen kitapların 9’u 9. sınıf, 4’ü 10. sınıf, 3’ü
11. sınıf, 1’i 12. sınıf ders kitabıdır. Bu konuda yapılan tezlerden 1’inde 9
ve 10. sınıf; 1’inde ise 9, 10, 11, 12. sınıf kitapları ele alınmıştır. Geriye
kalan 11 tezde sınıf bilgisi bulunmamaktadır.
TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Doktora Tezleri
TDE Eğitimi Alanındaki Doktora Tezlerinin Hazırlandığı Yıllar
İncelenen dönem içerisinde, TDE eğitim alanında hazırlanmış 40 adet
doktora tezini tespit edilmiştir. Doktora düzeyindeki tezlerin sayıları ve
oranları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: TDE Eğitimi Alanındaki Doktora Tezlerinin Hazırlandığı
Yıllar
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006

f
2
1
1
0
0
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%
5,00
2,50
2,50
0
0

2007
0
0
2008
2
5,00
2009
2
5,00
2010
2
5,00
2011
5
12,50
2012
8
20
2013
0
0
2014
4
10
2015
4
10
2016
5
12,50
2017
0
0
2018
1
2,50
2019
3
7,50
TOPLAM
40
100
TDE eğitimi alanında hazırlanan 40 adet doktora tezinin % 20’si (8 tez)
2002-2009 yıları arasında; % 80’i (32 tez) ise 2010-2019 yılları arasında
tamamlanmıştır. 2015 yılında 15, 2018 yılında 14, 2006 yılında 13, 2018
yılında 10, 2007, 2008 ve 2013 yıllarında 9’ar tez, 2009 yılında 8, 2003
yılında 5, 2002 ve 2017 yıllarında 4’er, 2005 yılında 3, 2004 yılında 2
tez tamamlanmıştır. 2012 yılında 8 tez, 2011 ve 2016 yıllarında 5 tez,
2014 ve 2015 yıllarında 4 tez, 2019 yılında 3 tez, 2002, 2008, 2009 ve
2010’da 2’şer tez; 2003, 2004 ve 2018 yıllarında 1’er tez TDE eğitimi
alanında doktora tezi olarak kabul edilmiştir. 2005, 2006, 2007, 2013 ve
2017 yıllarında doktora tezi kaydı bulunmamaktadır.
TDE Eğitimi Alanındaki
Üniversiteler

Doktora

Tezlerinin Hazırlandığı

TDE eğitimi alanında doktora tezi hazırlanmış olan üniversitelerin
sayısı oldukça azdır. Tablo 7’de bu üniversiteler ile hazırlanan doktora
tezlerinin sayı ve oranları yer almaktadır.
Tablo 7: TDE eğitimi Alanında Doktora Tezi Hazırlanan Üniversiteler
Üniversite
f
%
Atatürk
11 27,50
Dicle
4
10,00
DEÜ
5
12,50
Gazi
20 50,00
TOPLAM
40
100
Tablo, TDE eğitimi alanındaki doktora tezlerinin hazırlandığı
üniversiteleri göstermektedir. YÖK Tez Merkezi’nin verilerine göre,
alandaki en eski tez kayıtlarının yer aldığı 2002 yılından çalışmanın
yapıldığı 2019 yılı sonuna kadar TDE eğitimi alanında toplam 4
üniversitede 40 adet doktora tezi hazırlanmıştır. Söz konusu tez
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çalışmalarının 20’si (%50) Gazi Üniversitesinde, 11’i (%27,50) Atatürk
Üniversitesinde, 5’i (%12,50) Dokuz Eylül Üniversitesinde, 4’ü (%10) ise
Dicle Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.
TDE eğitimi Alanında Hazırlanmış Doktora Tezlerinin Konuları
TDE eğitimi alanında, 2002-2019 yılları arasında değer eğitimi, ders
kitabı incelemesi, dil bilgisi incelemesi, edebiyat/TDE eğitimi, metin
incelemesi, öğretim programı, öğretmen yetiştirme, ölçme değerlendirme,
söz varlığı, temel dil becerileri, yaklaşım-yöntem-teknik konularını içeren
40 adet doktora tezi hazırlanmıştır. Tablo 4’te TDE eğitimi alanında
hazırlanan doktora tezlerinde ele alınan konulara ait sıklık ve oranlar yer
almaktadır.
Tablo 8: TDE Eğitimi Alanında Hazırlanmış Doktora Tezlerinde Ele
Alınan Konular
Konu
Değer Eğitimi
Ders Kitabı İncelemesi
Dil Bilgisi İncelemesi
Edebiyat/TDE Eğitimi
Metin İncelemesi
Öğretim Programı
Öğretmen Yetiştirme
Ölçme Değerlendirme
Söz Varlığı
Temel Dil Becerileri
Yaklaşım Yöntem Teknik
TOPLAM

f
4
4
1
5
4
5
2
1
2
4
8
40

%
10,00
10,00
2,50
12,50
10,00
12,50
5,00
2,50
5,00
10,00
20,00
100,00

Tablo 8’e göre TDE eğitimi alanındaki doktora tezlerinde 11 farklı
konu ele alınmıştır. Alanda hazırlanan doktora terinde en fazla işlenen ve
ilk üç sırada yer alan konular; yaklaşım-yöntem-teknik (8 tez), öğretim
programı, edebiyat/TDE eğitimi (5’er tez), değer eğitimi, ders kitabı
incelemesi, metin incelemesi, temel dil becerileri (4’er tez) şeklinde
sıralanmaktadır. Bu verilere göre TDE eğitimi alanında hazırlanmış olan
doktora tezlerinde en fazla tercih edilen ve ilk 3 sırada yer alan 7 konunun,
alanda hazırlanan tüm doktora tezlerinde ele alınan konular içindeki oranı
% 85’tir.
Tablo 8 incelendiğinde TDE eğitimi alanındaki doktora tezlerinde en
fazla tercih edilen konunun “yaklaşım yöntem teknik” olduğu
görülmektedir. % 20 oranında tercih edilen bu konuyla ilgili tezler
incelendiğinde yazarların hazırladıkları tezlerde, ortaöğretim Türk Dili ve
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Edebiyatı derslerinde modern çözümleme yöntemlerinin, ruhsal zekânın,
çoklu ortam materyallerinin, söylem çözümleme yöntemin, zihniyet
çözümlemesinin, estetik çözümlemenin ve film kullanımının TDE
öğretimine olası etkilerini araştırdıkları görülmektedir.
Doktora tezlerinde en fazla tercih edilen konular sıralamasında 2. sırada
“öğretim programı, edebiyat/TDE eğitimi” yer almaktadır. 5’er tezin
hazırlandığı bu iki konunun her birinin tercih edilen tüm konular içindeki
oranı %12,50’dir. İlgili tezler incelendiğinde edebiyat/TDE eğitimi”
konusundaki tezlerde “dinî-tasavvufî Türk edebiyatı öğretimi”nin ele
alındığı bir tez dışında TDE eğitimini dolaylı olarak ilgilendiren konuların
incelendiği görülmektedir. “öğretim programı” konusunda hazırlanan
tezlerde inceleme dahilinde yer verilen en yeni program TDE 2005 öğretim
programıdır.
TDE eğitimi alanındaki doktora tezlerinde en fazla tercih edilen konular
arasında 3. sırada 4’er tezin hazırlandığı “değer eğitimi”, “ders kitabı
incelemesi”, “metin incelemesi” ve “temel dil becerileri” konuları yer
almaktadır. Bu konularda hazırlanan tezlerin her birinin tercih edilen tüm
konular içindeki oranı %10’dur. TDE eğitimi alanında yapılan doktora
tezlerinde en sık tercih edilmiş olan bu konuları % 5’ik paylarla “öğretmen
yetiştirme” ve “söz varlığı” % 2,50’lik paylarla da “dil bilgisi incelemesi”
ve “ölçme değerlendirme” konuları takip etmektedir.
Sonuç
TDE Eğitimi alanında, 2002 yılından 2019 yılına kadarki 18 yıllık
süreçte 203 adet yüksek tezi, 40 adet doktora tezi olmak üzere toplam 243
adet lisansüstü tezi hazırlanmıştır. YÖK tez merkezindeki alan eğitimi ile
ilgili diğer ölümlerde hazırlanan lisansüstü tez sayıları ile
karşılaştırıldığında alanda hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısal olarak
oldukça yetersiz olduğu ortadadır.
Sayısal yetersizliğin yanında hazırlanan tezlerde seçilen konular
açısından da sorunlar olduğu görülmektedir. TDE eğitimi alanının temel
konuları olan “öğretmen yetiştirme”, “öğretim programı”, “ders kitapları”,
“ölçme değerlendirme”, “yaklaşım yöntem ve teknik” konulanda oldukça
az olduğu görülmektedir. Alanda hazırlanan yüksek lisans tezlerinden
sadece 83’ü bahsedilen bu beş konuyla ilgilidir. Bu konular içerisinde de
“öğretim programı” ve “öğretmen yetiştirme” alanında 7’şer tez, “ölçme
değerlendirme” alanında ise sadece 4 tez hazırlanmıştır.
Alanın temel konuları dışında hazırlanan tezler doktora düzeyinde de
oldukça fazladır. Hâlihazırda 40 tezin yapıldığı doktora düzeyinde,
hazırlanan tezlerin ancak yarısı (20 tez), yukarıda bahsedilen, alanın temel
konularında hazırlanmıştır. Bu tezlerden 8’i “yaklaşım yöntem teknik”, 5'i
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“öğretim programı”, 4'ü “ders kitabı”, 2'si “öğretmen yetiştirme” ve
Sadece 1’i de “ölçme değerlendirme” hakkındadır.
TDE eğitimi alanının konusu, genelde Türk dil ve edebiyatının, özelde
ise orta öğretim sürecindeki Türk dili ve edebiyatının eğitimi/öğretimidir.
Milyonlarca gencin eğitim gördüğü on binlerce öğretmenin çalıştığı bir o
kadarının da yetiştirilmek üzere aday olduğu bir alanla ilgili akademik
çalışmaların gerçekleştirildiği disiplindir. Öncelikle bu alana hak ettiği
değer verilmeli, alandaki akademik çalışmalar sayısal olarak arttırılmalıdır.
Yapılacak akademik çalışmalarda seçilecek konuların doğrudan alanı
ilgilendiren konular olmasına özen gösterilmelidir.
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ÖRGÜTSEL FARKINDALIK: KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
VE OKUL AÇISINDAN BAZI ÇIKARIMLAR
Demet Zafer Güneş
Giriş
Farkındalık, bireyin etrafında ve içinde –bedeninde, kalbinde ve
zihninde- olanlara tam bir dikkat göstermesidir. Farkındalık kavramı;
bilişsel yeti, zeka, kişilerarası iletişim gibi pek çok konu ile birlikte ele
alınmış ve genelde felsefe ve psikolojinin konusu olarak uzun yıllar
çalışılmıştır. Farkındalık kavramı günümüzde sağlık ve eğitim gibi farklı
alanlarda araştırılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda farkındalık
kavramı Hoy, Gage ve Tarter tarafından (2006) okullarda örgütsel
farkındalık / okul farkındalığı (school mindfulness) olarak isimlendirilerek
eğitim yönetimi literatüründe yerini almıştır. Bu çalışmada örgütsel
farkındalığın boyutları; başarısızlık ile meşgul olma, basitleştirmeye karşı
direnme, faaliyetlere duyarlılık, esneklik ve uzman görüşüne saygılı olmak
üzere beş boyut olarak ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, örgütsel
farkındalığa ilişkin genel bir kavramsal çerçeve sunarak, örgütsel
farkındalığın hangi konularla ilişkili olduğunu incelemek ve bu konuda
okullar açısından bazı çıkarımlar sunmaktır.
Farkındalık Kavramı
Farkındalık kavramı Langer ve diğerlerinin (Langer, 1989, 1992, 1993,
2000; Chanowitz ve Langer, 1980, 1981; Langer ve Aberson, 1972)
bilinçsiz/umursamaz düşünceler ve davranışlar üzerine yaptıkları
çalışmalar ile ortaya çıkmıştır (Akt: Scarbrough, 2005). Langer, insanların
bilgileri algılarken bir önyargıya dayandırma eğiliminde olduklarını ileri
sürmektedir. Bu yanlış algılama insanların alternatif görüşlerini ve yaratıcı
bakış açılarına zarar verebilmekte ya da engel olabilmektedir. Bu nedenle
insanlar farkındalıktan yoksun günlük rutin işler geliştirip
benimseyebilmektedirler.
Weick ve Sutcliffe (2001; Akt: Gage, 2003)’e göre ise farkındalığın
tanımı şöyledir: “kişinin mevcut beklentilerini sürekli gözden geçirmesi,
yeniden düzenlemesi, daha önce başından geçmemiş olayları
anlamlandırmasını sağlayacak yeni beklentiler oluşturma kabiliyetiyle,
kendi isteğiyle ve yeni deneyimlerle beklentilerini değiştirmesi, belli bir


Bu çalışma “İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven ve kolektif yeterlik algıları
ile örgütsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” adlı doktora tezinden
faydalanarak yazılmıştır.
 (Dr. Öğr. Üyesi);, İstanbul Kültür Üniversitesi, demetzafer@gmail.com
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bağlamı daha ayrıntılı bir biçimde anlayıp çözüm yolları bulması ve o
bağlamın hem mevcut durumu hem de öngörüyü geliştirecek boyutlarını
belirlemesi” şeklindedir. Farkındalık, zihnin açık olma hâlini ifade
etmektedir. Yani kişi şimdiki zamanla aktif şekilde ilgilenmekte olup
bilginin yeni olduğunun ve başka durumlara uyarlanabileceğinin
farkındadır. Kişi farkında olmadığında ise tıpkı programlanmış bir robot
gibi şimdiki zamanı değil, tecrübelerini göz önünde bulundurur, yeni
durumlarda da buna göre davranır (Langer, 2000).
Mish (1988; Akt: Gage, 2003)’e göre genellikle özenli, dikkatli yahut
ihtiyatlı olmak anlamlarına geldiği düşünülen bu kavram, tarih boyunca
doğu felsefeleriyle ilişkilendirilmiştir. Farkındalık yeni bilgilere açıklığı ve
farklı bakış açılarını gerektirir. Farkındalık; uyanıklıktır, sınırlı kavram
tuzaklarından, yeni ve farklılığa dikkat etmeyi engelleyecek rutinlerden
kaçınmadır. Günlük davranışları etkileyen farkında olmama hali; tekrarlar,
sınırlı zihinsel yapılar, anlam yerine sonuçla meşgul olmak ve kavram
karmaşasıdır (Hoy vd., 2006).
Farkındalık kavramı ile ilgili çalışmalar büyük ölçüde felsefenin
alanları, psikoloji literatürü (Sternberg, 2000) ve dini çalışmaların dışında
kabul edilmiştir. Farkındalık tarih boyunca meditasyon uygulamalarında
bilinçlilik durumunun işlenmesi olarak görülmüştür (Dane, 2011). Bu
duruma paralel olarak, farkındalığı geliştirmek üzere; farkındalık temelli
stres azaltma (Kabat-Zinn, 2003) ve farkındalık temelli bilişsel terapi
(Segal, Williams ve Teasdale, 2002) gibi meditasyon programın temelini
oluşturduğu bazı çağdaş yaklaşımlar oluşturulmuştur (Akt: Dane, 2011).
Bireysel farkındalık ile ilgili yapılan çalışmalarda, farkındalığın
bireyler için pek çok yararı olduğu ifade edilmektedir. Nitekim yapılan
farkındalık çalışmalarında; fiziksel, duygusal, bilişsel ve kişiler arası iyi
olmada pozitif etkili olduğu (Christopher, Crisman, Trotter-Mathison vd.,
2011), sosyal becerilerde ve akademik performansta artış (Beauchemin,
Hutchins ve Patterson, 2008), depresyon belirtilerinde azalma (Liehr
ve Diaz, 2010), iyimserlik ve pozitif duygularda önemli seviyelerde
artış, muhalif davranışlarda ve saldırganlıkta azalma ve çocukların sosyal
ve duygusal yetkinlik durumlarında iyileşme (Schonert-Reichl ve
Lawlor, 2010) olduğu bulunmuştur. Farkındalığın yaratıcılık, dikkat ve
öğrenme üzerindeki güçlü etkisini gösteren araştırmalar (Langer ve
Mondoveanu, 2000) yapılmıştır. Farkındalık ile ilgili eğitim çalışmaları
öğrenmenin eğlenceli olması gerektiği merkezindedir. Eğitim sürecinin
ilgi çekici ve zevkli hale getirilmesi bilinç seviyesini, dolayısıyla
öğrenmeyi etkilemektedir (Langer ve Moldoveanu, 2000).
Farkındalık kavramı farklı alanlarda araştırılmaya devam etmektedir.
Örneğin sağlık alanında farkındalık, hem hasta bakımının faydalarını
artırmak hem de yaşlı nüfusun ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır.
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Hastalara bakımlarıyla ilgili daha çok seçenek sunmanın, stresin
azalmasında ve ömrün uzamasında önemli rol oynadığı kanıtlanmıştır.
(Gage, 2003). Son yıllarda ise farkındalık kavramı işletme ve eğitim
alanında da ele alınmaya başlanmıştır (Langer, 2000; Langer ve
Moldoveanu, 2000, Ritchart ve Perkins, 2000; Hoy, 2003).
Örgütsel Farkındalık
Weick ve Sutcliffe (2001) ile Weick, Sutcliffe ve Obstfeld’in (1999)
çalışmaları farkındalık kavramının örgüt düzeyinde daha iyi anlaşılmasını
sağlamaktadır. Bu araştırmacılar örgütsel farkındalık kavramını bir bütün
olarak açıklamaktadırlar. Weick vd. (1999)’e göre bu örgütleri öteki
örgütlerden ayıran beş temel boyut vardır. Weick ve Sutcliffe’in (2001)
açıkladığı örgütsel farkındalığının beş boyutu şunlardır (Akt: Scarbrough,
2005);
1.
2.
3.
4.
5.

Başarısızlıkla meşgul olma (Preoccupation with failure)
Basitleştirmeye karşı direnme (Reluctance to simplify)
Faaliyetlere duyarlılık (Sensitivity to operations)
Esneklik (Commitment to resilience)
Uzman görüşüne saygı (Deference to expertise)

Okullarda Örgütsel Farkındalık
Weick ve Sutcliffe (2001) ile Langer (1989)’a göre okullar da diğer
örgütler gibi bürokratik yapılar gösteren örgütlerdir. Kurallar ve uyulması
gereken mevzuatlar çoğu zaman katı bir yapıyı, plan ve prosedürlere gözü
kapalı bir şekilde bağlanmayı teşvik etmekte ve bu durum
biliçsiz/umursamaz bir örgütsel faaliyete ve kişilere öncülük etmektedir
(Akt: Scarbrough, 2005). Bürokrasinin etkin işlemesinde okul yöneticileri
önemlidir. Bürokrasiyi bilen ve etkili şekilde kullanan yöneticiler,
bürokrasinin olumsuzluklarını ortadan kaldırarak, onu amaçlar
doğrultusunda kullanabilirler. Aksi takdirde problemlerin ortaya çıkması
ve yönetimin işlevselliğini kaybetmesi kaçınılmazdır (Buluç, 2009). Bu
durum ise örgütsel etkililiğe engel olabilmektedir. Kısacası
biliçsiz/umursamaz davranışlar, örgütlerin ihtiyacı olan bireysel
farkındalık ve yenilikçiliği engellemektedir.
Bireysel farkındalık kavramı Langer’in (1989) çalışmaları ile başlamış
daha sonra örgütsel farkındalık olarak Weick ve Sutcliffe tarafından (2001)
geliştirilmiş ve Hoy, (2003) ile Hoy, Gage, ve Tarter (2004) tarafından okul
farkındalığı olarak eğitim örgütlerinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bireyler
farkındalıklarını artırabilecekleri gibi örgütler de farkındalıklarını
artırabilirler. Örgütsel farkındalık bireylerde olduğu gibi kolektif özellikte
de olabilir. Ancak örgütsel farkındalık bireylerin farkındalıklarının
toplamından daha fazlasını ifade etmektedir (Hoy, 2003).
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Hoy, 2003; Hoy, Gage ve Tarter (2004) tarafından eğitim örgütlerine
uyarlanan örgütsel farkındalık boyutları aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.
1.Başarısızlıkla meşgul olma
Başarısızlığa odaklanma başlangıçta olumsuz ve zarar verici olarak
görülebilir. Ancak örgütler için fonksiyoneldir. Çünkü büyük ya da küçük
problemlerin taranmasını sağlar.. Anahtar rolü küçük problemlerin büyük
problemler haline ya da kriz haline gelmeden tanımlanmasını sağlamasıdır
(Hoy vd., 2004).
Farkındalığı yüksek yöneticiler ve örgütler başarıları ile meşgul
olmaktan kısmen kaçınırlar, çünkü başarı kendini beğenmişlik ve hatta
kibir üretebilir ki bu durum sonuçta savunmasızlığa neden olabilir. Tersine
örgütsel farkındalık küçük sorunlara önem vermeyi ve onları azaltmaya
çabalamayı gerektirir. Örneğin elde edilen veriler okuldaki birçok
öğrencinin başarısının yüksek olduğunu gösterdiğini düşünelim.
Farkındalığa sahip örgütlerde bu sonuçlar değerlendirilirken, düşük başarı
gösteren öğrencilerin neden bu sonuçları aldıkları bulunmaya çalışılır.
Farkındalığı yüksek okul yapıları tüm hatalara fakat özellikle de küçük
olanlara duyarlı olmalıdır (Hoy vd., 2004).
2. Basitleştirmeye karşı direnme
Farkındalığa sahip okul yapıları ve yöneticileri, durumların ayrıntılarını
anlamak ihtiyacı hissettiklerinden basitleştirmeleri kabul etmede
gönülsüzlerdir. Birçok birey olayları anlamak için düşünceleri
basitleştirmek ister. Ancak farkındalığın temel amacı aslında “daha az
basitleştir ve daha fazla anla” dır. Bilindiği gibi okullardaki yaşam çoğu
zaman karmaşık ve öngörülemezdir. Aslında durum ne kadar karmaşıksa
ince ayrıntıların önemi de o kadar önemlidir. Öğretmenler ve yöneticiler
gözle görülen şeylerin arkasında saklı ayrıntıları birçok yönden anlamaya
ihtiyaç duyarlar. Örgütsel farkındalığa sahip örgütler; durumların ince
ayrıntılarının anlaşıldığı örgütlerdir. Okullar basitleştirmelerin azaltıldığı
ve ayrıntıların daha fazla görülmesi gereken yerler olmalıdır (Hoy vd.,
2004).
3. Faaliyetlere duyarlılık
Örgütsel farkındalığa sahip örgütler beklenmeyen olaylara duyarlı
olurlar. Sürprizler kaçınılmazdır, yöneticiler de bunu bilirler ve “büyük
resmi” görmeye çalışırlar. Yöneticiler problemleri önceden belirlemeye
çalışır, sürekli ayarlama yapar ve büyümeden onları engeller. Farkındalığı
yüksek yöneticilerin, olası problemleri aralıksız taramaları gerekir bu
nedenle yöneticiler öğretme ve öğrenme süreçlerine yakın olamaya
çalışırlar böylece neler olduğunu ve neden olduğunu anlarlar. Okul
işleyişine duyarlılık ile kişilerarası ilişkiler arasında yakın bir bağlantı
olmalıdır. Sürekli problemleri aramak öğretmenler ve yöneticiler arası

450

yakın ilişkileri de gerekli kılar. Okulun odak noktası kendisinin merkezi
olan, teknoloji öğretme ve öğrenme olmalıdır. Öğretme ve öğrenmenin
doğal değerlendirilmesi, sistemdeki gizli sorunların büyük ve ciddi
sorunlara neden olmasından korur (Hoy vd., 2004).
4. Esneklik
Farkındalığa sahip okul yapısının oluşabilmesi esnekliğe bağlıdır.
Çünkü hiçbir sistem ya da örgüt mükemmel değildir ve farkındalığı yüksek
yöneticiler sorunları belirleyen ve üstesinden gelen bir kapasite
geliştirmenin daha iyi olduğunu bilirler. Hiçbir beklenti ya da hazır
bulunma, hata ve sürprizlerden korumayacaktır. Yöneticiler sadece
sorunların önceden bilinme kapasitesini geliştirmenin yeterli olmadığını
aynı zamanda sorunlara cevap verme ve önlem almanın da önemli
olduğunu bilirler. Okullar beklenmek olaylarla başa çıkmada sadece
beklenti yoluyla değil aynı zamanda esneklik yoluyla da olabileceğini
öğrenmek zorundadırlar. Okullar ve yöneticileri hoşa gitmeyen sürprizlerle
baş edebilmek için yeteri kadar güçlü ve esnek olmalıdırlar. Farkındalığı
yüksek okul yapıları hatalardan korunur, öğretmen ve yöneticiler
esnektirler. Farkındalığı yüksek okullar, öğretmen ve yöneticileri de içine
alan, sorunların üstesinden gelinecek bir kapasite geliştirirler (Hoy vd.,
2004).
5. Uzman görüşüne saygı
Son olarak farkındalığa sahip okullar, katı yönetimsel yapıların
hatalarından kaçınırlar. Farkındalığa sahip okullar; makama bakılmaksızın
uzmanlığa saygı gösterirler, standart kurallar ve sert yapılardan sakınırlar.
Karar verme sürecinde bilgiye saygı gösterirler. Kolaylaştırıcı okul
yapıları, katı okul yapılarının yerine geçmiştir (Hoy vd., 2004).
Özetle farkındalığı olan okullar; başarısızlıkla meşgul olma yoluyla
sürprizleri öngören, basitleştirmeden kaçınan ve teknik işlere duyarlı olan
öğretmen ve yöneticilere sahip okullardır. Ancak beklenmeyen olaylar
olduğunda örgüt; esneklik, süreklilik ve uzmanlık ile bunlara tepki verir
(Hoy vd., 2006).
Kolaylaştırıcı okul yapıları ile farkındalık, birbirini tamamlayan iki
yapı olarak ifade edilmektedir. Kolaylaştırıcı okul yapısında, yetki yapısı
engelleyici olmaktan çok yardım edici, örgüt kural ve prosedürleri ise
problem yaratan ya da başarısızlıkları cezalandıran engeller olmak yerine,
karşılaşılan problemlerin çözümünde yol gösteren rehberlerdir. Bu
okullarda hiyerarşi ve kurallar, müdürün gücünü arttırmada araç olmak
yerine, öğretmenleri destekleyen mekanizmalardır (Hoy ve Miskel, 2010).
Hem kolaylaştırıcı okul yapılarında hem de farkındalığı olan okullarda;
güven, açıklık, işbirliği, esneklik ve örgütsel öğrenme vardır. İkisinde de
problem çözme, birlikte çalışma ve beklenmeyeni tahmin etme ile ilgilenir.
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Ancak farkındalığın olduğu okullarda başarısızlıkla meşgul olma
karakteristik bir özelliktir ve tüm dikkat bu noktaya verilir. Örneğin okul
yöneticileri okuldaki başarıları çoğu zaman kendilerine ya da öğretmenlere
atfederler. Okuldaki kural ve prosedürler genellikle başarıya fazla
odaklanan bir yapıya sahiptir ve aksaklıkları görmezden gelir. Bu durum
uzun vadede etkililiği engelleyecek bir durum olabilecek ve uzun vadede
amaç, hedef ve davranışları iyileştirebilecek bir çare durumundadır (Hoy,
2003).
Tablo 1: Bireysel ve örgütsel farkındalığın özellikleri
Farkındalığın Özellikleri

Bilinçsizliğin Özellikleri

Bireysel

Bireysel

Bilgiyi yorumlamak için sürekli Bilgiyi yorumlamak için rutin
yeni kategoriler yaratma
standart kategoriler kullanma
Yeni bilgilere açık olma

Yeni bilgilere kapalı olma

Çeşitli bakış açıları kullanma

Tek bakış açısı kullanma

Örgütsel

Örgütsel

Başarısızlıkla meşgul olma

Başarısızlığa kayıtsız olma

Basitleştirmeye karşı direnme

Fazla basitleştirme eğiliminde
olma

Faaliyetlere duyarlılık

Değişmeye duyarsızlık

Esneklik

Esnek olmama

Uzmanlığı dikkate alma

Hiyerarşiyi dikkate alma

Kaynak: Hoy, 2003.
Farkındalığın bireysel özelliklerine bakıldığında; bilgiyi yorumlamak
için sürekli yeni kategoriler oluşturulduğu, yeni bilgilere açık olunan ve bir
tek bakış açısı yerine çeşitli bakış açılarına sahip olunan bir durumu ifade
etmektedir. Örgütsel farkındalıkta ise; başarı kadar başarısızlığın da
dikkate alındığı, her olayın ayrıntılarına önem verildiği, eğitim-öğretim
işlerine duyarlı olunan, esnek örgüt yapısına sahip ve uzmanlığa
hiyerarşiden daha fazla önem verildiği ifade edilmektedir (Hoy, 2003).
Kurallar güvende ve rahat hissettiren bir mekanizmaya dönüştüğünde,
bu bakış açısı bireylerde risk almaktan ve problem çözmekten alıkoyan bir
görüşün oluşmasına neden olacaktır. Yöneticilerin, okul farkındalığını
sağlayabilmek için sorgulayan, hataları bulmak için çabalayan, herkese
karşı açık davranan çalışanları ödüllendirmeye ihtiyacı vardır.
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Öğretmenler, kuralları, yönetmelikleri, yöneticileri ve birbirlerini
sorgulamak için kendilerini güvende hissetmelidirler (Hoy, 2003).
Okullarda örgütsel farkındalık ile ilgili yapılan araştırmalarda;
kolektif yeterlik (Gage, 2003; Hoy vd., 2006; Steele, 2008, Zafer-Güneş,
2014), örgütsel güven (Scarbrough, 2005; Tingle, 2011), örgüt iklimi
(Ferguson, 2006), örgütsel etkililik (Tracy, 2007), akademik iyimserlik
(Sims, 2011) ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Allred, 2013; Dağlı ve
Çalık, 2016) kavramları ile ilişkilerin incelendiği dikkat çekmektedir. Bu
kavramlar ile örgütsel farkındalık arasında pozitif ilişkilerin olduğu
bulunmuştur. Bununla birlikte okullarda farkındalık kavramı ile ilgili
derinlemesine araştırmalar yapılan çalışmalar da bulunmaktadır (Ray,
Baker ve Plowman 2011; Kearney, Kelsey ve Herrington, 2013; Youngs,
2018). Okullarda farkındalık kavramı görece yeni araştırmalar arasındadır
denilebilir. Okullarda farkındalıklı liderlik (mindful leadership) tarzının
nasıl geliştirilebileceğine dair de araştırmaların olduğu görülmektedir. Bu
liderlik tarzında okul yöneticisinin duygusal zeka, sosyal zeka ve ahenk
yaratan (resonant) liderlik özelliklerinin önemli olduğu ifade edilmektedir
(Wells, 2015).
Farkındalığa sahip okullar beklenmeyen durumları erkenden
yakalayabilirler (başarısızlıkla meşgul olma), okullar basitleştirmelerin
azaltıldığı ve ayrıntıların daha fazla görülmesi gereken yerlerdir
(basitleştirmeye karşı direnme), öğrenme ve öğretme süreçlerinin farkında
olurlar (faaliyetlere duyarlılık), beklenmedik olayların etkilerini tespit
eder, esnek olurlar (esneklik) ve gereken zamanlarda uzman görüşüne açık
olan yapı ve süreçleri vardır (uzman görüşüne uyma). Bireylerin
farkındalıklarını artırabilecekleri gibi örgütlerin de farkındalıklarını
artırabilecekleri ifade edilmiştir. Okullarda örgütsel farkındalık yeni bir
çalışma alanı olmakla birlikte günümüz yoğun ve karmaşık dünyasında ön
plana çıkan kavramlardan biri olacağı düşünülmektedir.
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EĞİTİM MÜZİĞİNE OKUL ŞARKISI KAZANDIRMA
BASAMAKLARI:
BESTELEME, ARMONİZE ETME VE EŞLİKLEME
Burcu Kalkanoğlu&Çağla Serin Özparlak
Ömer Bilgehan Sonsel
Okul öncesi kurumlarından üniversitelere kadar genel müzik eğitimi
yoluyla bireylere ulusal ve uluslararası değerleri kazandıran, ülkenin ortak
müzik kültürünü aşılayan müzikal tüm ürünler eğitim müziğinin ürünüdür.
Özellikle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde eğitim
müziğinde öğretmenler, okul şarkılarını kullanırlar. Çünkü okul şarkıları,
imkanlar ne olursa olsun, tüm sosyoekonomik ve sosyokültürel bireylerin
müzik eğitiminde birlikteliği sağlamanın en etkili ve en kullanışlı yoludur.
Şarkı söyleme, müziğin konuşması olarak da değerlendirilmekte ve müziğe
yeni başlayan bireylere öğretilmesi gereken ilk unsur olarak
belirlenmektedir; bu nedenle genel müzik eğitimi yapılan okullarda müzik
eğitimi başlangıcında şarkı söyleme etkinliği yer almalıdır (Bulut, 2017:
64-65). Sun, müzik dersinde öğrencilerin sesini kullanmayı ve birlikte
şarkı söylemeyi öğrenmiş olmaları gerektiğini vurgulamakta, okulda ve
okul dışında birlikte söyleyebilecekleri bir "ulusal şarkı dağarcığı"
kazanmış olmaları gerektiğini savunmaktadır (2006: VIII).Okul şarkıları,
yapılarına göre teksesli veya çok sesli, geleneksel veya çağdaş, ulusal veya
evrensel nitelikli, öğretim programlarında öngörülen hedeflerin
öğrencilere kazandırılmasında ve geliştirilmesinde eğitim - öğretim
malzemesi olarak kullanılan ve belli estetik ölçütlerine uygun olarak
seçilen örneklerle oluşan dağarcıktır (Uçan, 1990: 239). Türkmen, eğitim
müziği dağarında yer alan okul şarkılarının özelliklerini; okul şarkılarının
ses alanlarının öğrencilerin ses alanlarına uygun olması, ses atlamaları ve
geniş aralıkların öğrencilerin düzey ve becerilerine göre belirlenmesi,
sözlerin, zihinsel ve duygusal gelişimlerine paralellik göstermesi ve söz müzik uyumunun iyi kurulmuş olması gerektiği olarak vurgulamaktadır
(2019: 119).
Cumhuriyet tarihi boyunca eğitim müziği besteciliği kendi başına bir
öğretim programı olamasa da eğitim müziği dağarı inceleme ve eğitim
müziği besteleme gibi derslerle üniversitelerin öğretim programlarında hep
var olmuştur. Genç Cumhuriyet döneminde bile bu alana önem verilmiş ve
dağara birçok marş ve okul şarkısı kazandırılmıştır. 1982 yılında
(Dr.
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Yükseköğretim Kurulu'nun kurulması ve yükseköğretim kurumlarının
akademik bir çerçeve altında toplanması ile üniversiter yapı oluşmuş ve
öğretim programları uluslararası niteliklere taşınmıştır. Üniversite
sayılarının hızla artması ve müzik alan uzmanlarının yetiştirmeleri ile
eğitim müziği dağarı hızla beslenmiştir. Ancak teknolojinin hızla gelişmesi
ve her neslin farklı özelliklerde olması ile bazı şarkılar zaman aşımına
uğramış, bazı şarkılar ise beğeni dışı kalmıştır. Örneğin 1970'li yıllarda
yazılan şarkılarda telgraf, kantar, daktilo gibi kelimelerin yer alması o
günün çocukları için normaldi ancak günümüzde çocuklar bu şarkılarda
geçen kelimeleri anlamamaktadır. Bu sebeple bir müzik öğretmeni mevcut
eğitim müziği dağarı ile görev yaptığı yerdeki çocuklara ulaşamayabilir.
Sosyokültürel olarak çok farklı yapılara sahip olan ülkemizde her bölge ve
her yöre ayrı kültürlere ve beğenilere sahiptir. Bu yüzden iki farklı bölgede,
hatta aynı bölgede bulunan iki farklı şehirde, hatta ve hatta aynı şehirde
bulunan iki ayrı okulda bile çok farklı sosyokültürel yapılar
bulunabilmektedir. Kent okulları genellikle kent kültürünün, köy okulları
daha çok köy kültürünün etkisinde kalmakla birlikte bu okullarda aynı
şarkı öğrencilere öğretilirken ne kadar genel ulusal üslup özelliklerine
bağlı kalınmaya çalışılsa da farklı kültürlerin köklü özelliklerine bağlı
olarak bir takım değişikliklere uğramaktadır (Uçan, 2003: 8). Bu gibi
durumlarda müzik öğretmeninin elindeki mevcut dağarcık yetersiz
kalabilmektedir. Dağarcığın bir diğer yetersiz kalabileceği durum ise
gündemi etkileyen durumlardır. Bazen toplumun tümünü, bazense bir
kısmını ilgilendirebilecek gündem konuları, öğretmenlerin çocuklara
öğretmesi veya ulaşması gereken eğitim konularını oluşturmaktadır.
Güncel konularda her an bir okul şarkısı bulunamayacağı için müzik
öğretmeni bu durumlarda da materyal eksikliği yaşamaktadır.
Eğitim Fakültelerinin müzik öğretmenliği anabilim dalları öğretim
programlarında, her müzik öğretmeninin gerektiği durumlarda bir okul
şarkısı yazabilmesini ve besteleyebilmesini hedefleyen dersler
bulunmaktadır. Bu dersler ön bilgi gerektirdiği için lisans eğitiminde bazı
derslerden sonra gelmektedir. Ancak dağar ve besteleme dersleri bazen
üniversitelerin yeterli alan uzmanı öğretim elemanı bulunmamasından,
bazense öğrencilerin bu derse hazırbulunuşluğunun olmamasından veya
diğer derslerle bağlantı kurup bilgi aktarımı yapamamasından dolayı
başarıya ulaşamamaktadır.
Eğitim müziği dağarına tonal bir eser kazandırma ve bu eseri analiz edip
eşlikleme çalışmasında şu süreçler izlenmelidir.
 Şarkı sözü yazma
 Sözleri prozodi açısından inceleme
 Prozodi incelemesi sonucu ortaya çıkan heceleri ritimleştirme
 Oluşturulan ritmik sözlere tonal ezgi yazma
 Sözleri ve ezgisi tamamlanan şarkının armonik analizini yapma
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 Belirlenen akorlar çerçevesinde şarkıya uygun eşlik modelini
belirleme ve eşlikleme
1. Şarkı Sözü Yazma
Bir şarkının sözlerinin yazımı, şarkı yazma sürecinin temelini
oluşturmaktadır. Diğer basamakların hep sözlerin üzerine ekleneceği
düşünüldüğünde söz yazmanın ne kadar önemli ve dikkat gerektiren bir
durum olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir müzik öğretmeninin şarkı yazma
gereksinimi duyması durumunda sözlerle ilgili iki seçeneği bulunmaktadır.
Şarkı için uygun söz, başkası tarafından yazılmış bir söz olabileceği gibi,
eğitimcinin kendisi tarafından yazılmış bir söz de olabilir (Tuğcular, 2015:
9). Bu noktada öğretmenin şarkıyı neden yazma gereksinimi duyduğu
önemlidir. Gündeme dair çok yeni bir durumla ilgili veya çok küçük bir
yöreye has özelliklere hitap eden bir şarkı oluşturmak istiyorsa hazır söz
bulması oldukça zor olacaktır. Öğretmenin kendi şarkı sözlerini yazdığı
durumlarda belirlemesi gereken ilk durum şarkının temasıdır. Temayı
uygun bir dille ele almak, sözleri yazmayı hedeflediği yaş grubuna uygun,
yalın bir dil kullanarak, kuvvetli ve net bir anlatımda bulunmak söz
yazmanın zorlayıcı durumlarındandır. Öğretmenin şarkı sözü yazmak
istediği tema hakkında anahtar kelimeler belirlemesi ve vermek istediği
mesajı net bir şekilde ortaya koyması süreci kolaylaştıracaktır. Bu süreci
birkaç defa tekrarlamak, daha iyisini, daha güzelini ve daha uyumlusunu
arama yolunda ilerlemelere olanak sağlayacaktır.
Örnek olarak gündemimizde olan ve tüm dünyayı etkisine alan pandemi
durumunu ele alacak olursak;
Tema: Pandemi ve dünyaya etkisi
Anahtar Kelimeler: Kişisel temizlik, evde kalmak, mesafeli olmak ve
beslenme.
Verilmek İstenen Mesajlar: Anahtar kelimelerle ilgili tedbirli bir süreç
geçirmek.
Sınıf Düzeyi: Ortaokul 5-6-7-8
Yaş grubu: 10 - 13
Anahtar kelimelerden ve vermek istediğimiz mesajlardan yola çıkarak
şu sözleri yazabiliriz.
Eğer iyi beslenip, ellerini yıkarsan
Bir de sabırlı olup, hep evinde kalırsan
Sarılmaktan kaçınıp, mesâfeni de korursan
İyileşir dünya, iyileşir dünya
Şarkı sözleri iki veya daha fazla kıtadan oluşabileceği için anahtar
kelimeler çoğaltılabilir ve mesaj daha geniş anlatımlarla ele alınabilir. Bu
çalışmada kullandığımız sözler incelendiğinde yalın, anlaşılır ve güncel bir
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dil görülmektedir. Kelime seçimi hitap etmek istediğimiz yaş grubu için
uygundur ve verilmek istenen mesaj net bir şekilde ifade edilmiştir.
2. Sözlerin Prozodi Açısından İncelenmesi
Prozodi, Yunanca "pros: göre" ve "ode: şarkı" birleşiminden oluşan
terimdir. Sözlerin ifadelendirme ve süre değerlerine uyması bakımından
müzikle birleştirilmiş anlatımıdır (Say, 2005, s. 438). Arseven, prozodiyi
"Sözcüklerin, vurgu, söyleniş ve değere uyarlık bakımlarından doğru
söylenmeleri ve müziklenmeleri halinde bu niteliklerin korunması, sesle
sözün güzel ve dengeli uyumu" olarak tanımlamaktadır (Bilgin, 2004, s.
4). Bir şarkının söz ve müzik uyuşumu, ezgisel ve ritimsel uyumuna
bağlıdır. Sözlerin ritimsel uyumu ancak konuşma dilinin ritminin müziğe
aktarılması ile sağlanabilmektedir. Prozodisi doğru olan şarkıların doğru
ve anlaşılır biçimde söylenmesine özendirilmesi ile çocuklar, sözcükleri
doğru söylemeyi (diksiyon) ve sözcüklerin tartımlarını ve vurgularını
doğru şekilde öğrenirler (Sun ve Seyrek, 2002, s. 32)
Sözlerin müziğe taşınmadan önce ritimsel uyumunu incelemek için,
sesli harfle biten heceye (.) açık hece adı verilerek kısa nota getirilmekte;
sessiz harfle biten heceye ise (-) kapalı hece adı verilerek uzun nota
getirilmektedir. Kelime sonuna gelen açık heceler ve açık tek heceli
kelimelere kısa nota yerine (.) uzun nota (-) getirilebilmektedir. Kelimeler
arasında ulama varsa ve bu ulama konuşma dilinde de ritmik olarak
kullanılıyorsa heceleme ulamaya göre yapılmaktadır (örn: yü-ze-nal-sancak)Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil olmasına karşın yazım
kurallarında yapılan değişimler bazen yazdığımız ve okuduğumuz dilde
değişiklikler yaratmaktadır. "Alem, hakim, manevi" gibi sözcükler
geçmişte "âlem, hâkim, mânevî" şeklinde yazılmakta ve uzun heceler
olarak telaffuz edilmekte idi. Dilimizde bu örnekler gibi bazı hecelerde yer
alan sesli harfler konuşma dili gereği uzun telaffuz edilmektedir. Bu
durumlarda kısa nota (.) yerine uzun nota (-) kullanılabilmektedir. Sözlerin
müziğe taşınması öncesi ezgisel uyumu incelemek için vurgular tespit
edilmelidir. Konuşma dilinde vurgulu söylenen heceye ince nota, vurgusuz
heceye ise kalın nota getirilmelidir.
Bir önceki bölümde yazmış olduğumuz sözlerin açık ve kapalı hece
durumlarına ve ulamalara göre prozodi incelemesi şu şekildedir;
Şekil 1. Sözlerin Açık ve Kapalı Hece Durumlarına ve Ulamalara Göre
Prozodi İncelemesi
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Bu incelemede konuşma dilinin gerektirdiği durumlar göz önünde
bulundurulmamış, açık - kapalı heceler ve ulamalara yer verilmiştir. Ancak
konuşma dilimizde bu sözlerde yer alan tüm ulamaları ritmik olarak
yapmadığımız için ritimleştirirken bazı ulamaları kullanmayabiliriz.
"Mesâfe" kelimesi ise açık bir heceye sahip olmasına rağmen söylenişi
gereği uzun bir notayla seslendirilmelidir. Dilimizin özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda sözlerimizin prozodi incelemesi şu şekilde olmaktadır;
Şekil 2. Sözlerin Dilimizin Özelliklerine Göre Prozodi İncelemesi

3. Prozodi İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkan Hecelerin
Ritimleştirilmesi
Konuşma dilimizin özelliklerini göz önünde bulundurarak yaptığımız
prozodi incelemesi sonucu elde ettiğimiz heceleri ritimleştirmek için açık
hecelere (.) kısa nota, kapalı hecelere ise (-) uzun nota getirilmelidir.
Ritimleştirme çalışmasında bazen karmaşık tartım kalıpları ortaya
çıkabilmekte, eğitimciler ise bu tür ritim kalıplarını kullanmaktan kaçınıp
basit ritim kalıplarına çevirmekte ancak prozodiden uzaklaşmaktadır.
Oysaki iyi yapılmış bir prozodi ve ritimlendirme şarkısı?? sonucu ortaya
karmaşık ritim kalıpları dahi çıksa, konuşma ritminden uzaklaşmayacağı
için öğrenciler tarafından rahatlıkla söylenebilecektir. Prozodi analizini
tamamladığımız sözlerimiz için kısa ve uzun notalar kullanarak aşağıdaki
gibi hatasız bir örnek elde edebiliriz.
Şekil 3. Sözlerin Ritimleştirilmesi

4. Oluşturulan Ritmik Sözlere Tonal Ezgi Yazma
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Ritimleştirilen şarkı sözlerinin ezgilendirilmesinde ilk aşama şarkı için
uygun formu bulmaktır. Sözlerin vurguları ve dizelerin kendi arasındaki
uyumu aslında şarkının seyrini belirlemektedir. Form belirlendikten sonra
şarkının yazıldığı yaş grubunun ses aralığı iyi bilinmeli ve bu ses sınırları
arasında bir ezgi düşünülmelidir. Bu çalışmadahedef kitle 10-13 yaş
aralığıdır. Bu dönem, bireylerin ses gelişimlerini tamamlamadıkları ve
ergenliğin devam ettiği bir süreçtir. Haines ve Gerber, 1996 yılında
gelişmekte olan çocuk sesleri üzerine yaptıkları ölçmede bu grubun ses
aralığını si3 - re5/mi5 olarak belirlemiştir (Değer, 2012: 96). Tabii ki bu
ölçümler coğrafya, beslenme ve ırk gibi farklılılar dolayısıyla değişkenlik
göstermektedir. Bu yüzden eğitimci, öğrencilerinin ses sınırlarını iyi
ölçmeli ve grubunun "ortak ses alanını" belirlemelidir. Ses alanı
belirlendikten sonra sözlerin majör ya da minör tonaliteden hangisine daha
uygun olduğunu belirlemek gerekmektedir. Bu çalışmada yazılmış olan
sözler majör tonaliteye daha uygun düşmektedir. Son olarak tonalitenin
belirlenmesi sözlerin ezgileştirilmesinde son basamak olacaktır. Haines ve
Gerber'in ölçümünü kendi grubumuzun ses aralığı olarak referans alırsak
geniş bir ses alanı kullanabilmek için Do majör tonunu kullanmamız uygun
olacaktır.
Bütün bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda yazmış olduğumuz
sözlerin ezgiye taşınması şöyle örneklenebilir;
Şekil 4. Sözlerin Ezgileştirilmesi
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Şekil 5. Şarkının Formu

5. Sözleri ve Ezgisi Tamamlanan Şarkının Armonik Analizini
Yapma
Müziğin üç ana ögesinden biri olan armoni, Yunanca'da uyum ve ahenk
anlamına gelen “harmonia” sözcüğünden türemiştir (Say, 2005: 99).
Müzik bilimcilere göre hem bilim hem de sanat dalı olarak düşünülen
armoninin temelini akorlar oluşturmaktadır. Cangal (2002: 69-90)’a göre,
herhangi bir ses üzerine üçlüler çıkılarak kurulan ve en az üç sesten oluşan
ses kümelerine akor denmektedir.Akorlar birbiri ardına gelerekçeşitli
armonik eserleri oluştururlar; ancak bu sıralama mutlaka belirli ilke ve
kurallar çerçevesinde yapılmalıdır.
Eğitim müziği dağarına tonal bir eser kazandırma ve bu eseri analiz edip
eşlikleme sürecinin beşinci basamağında yer alan armonik analiz yapma
kısmı, ölçü içerisindeki seslerin, dizinin hangi derecesindeki akora daha
uygun olduğunun belirlendiği kısımdır. Bu belirlemeyi yapabilmek için
önce dizi içerisindeki seslerin akor kuruluşlarını inceleyelim.
Şekil 6. Do Majör Dizisindeki Seslerin Akor Kuruluşları

Bestelediğimiz "İyileşir Dünya" şarkısı do majör tonunda olduğu için,
do majör dizi içerisindeki bütün sesler üzerine sırası ile üçlülerden oluşan
akorlar kurulmuş ve bu akorlar dizi içerisindeki yerlerine göre
adlandırılmışlardır. Şekil 1’de görüldüğü üzere, do majör dizinin birinci
derecesi olan do sesi üzerine kurulan akor do-mi-sol; dizinin ikinci
derecesi olan re sesi üzerine kurulan akor re-fa-la; dizinin üçüncü derecesi
olan mi sesi üzerine kurulan akor mi-sol-si; dizinin dördüncü derecesi olan
fa sesi üzerine kurulan akor fa-la-do; dizinin beşinci derecesi olan sol sesi
üzerine kurulan akor sol-si-re; dizinin altıncı derecesi olan la sesi üzerine
kurulan akor la-do-mi; ve dizinin yedinci derecesi olan si sesi üzerine
kurulan akor ise si-re-fa akorlarıdır.
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Ezgiler, yazıldıkları dizinin özelliklerine göre belli çatkı sesleri üzerine
kurulurlar. Tonal ezgiler incelendiğinde, dizi içerisinde yer alan I. IV. ve
V. dereceler ana dereceler; bu sesler üzerine kurulan akorlar ise temel
akorlar olarak düşünülüp adlandırılmaktadır (Özgür&Aydoğan, 2009:
220). Bu sebeple bu akorların çeşitli bağlantılarından belirli kadanslar
oluşmaktadır:
 I – IV – I bağlantısı
→ PlagalKadans
 I – V – I bağlantısı
→ Otantik Kadans
 I – IV – V – I bağlantısı → Tam Kadans
 I – V – IV – I bağlantısı → Tam Ters Kadans
Ana derecelerden biri olan I. derece akoru “Tonik akoru” olarak
adlandırılmaktadır. Birinci derece üzerine kurulması ve içerisindeki
seslerin durucu özellik göstermesi sebebi ile tonalite için bir durak özelliği
taşıyan bu akor, tonalite içerisindeki diğer akorlar için de bir armonik
merkez özelliği göstermektedir (Cangal, 2002; 78). Bağçeci (2010; 180)
de bu konudaki görüşlerini “Tonal armonide dinlenimin en güçlü yolu
tonik akoruna ulaşmaktır” diyerek belirtmiştir.
Üç ana akordan ikincisi olan V. derece akoru, majör ve minör dizilerin
beşinci basamağı üzerine kurulur ve “Dominant akoru” olarak adlandırılır.
Özellikle yeden özelliği taşıyan VII. derece seslerini içermesi sebebi ile
yürüyücülük etkisi ve çözüme ulaşma isteği çok güçlü olan bir akordur
(Cangal, 2002; 79).
Üç ana akordan üçüncüsü olan IV. derece akoru ise, majör ve minör
dizilerin dördüncü basamağı üzerine kurulur ve “Sudominant akoru”
olarak adlandırılır. Üzerine kurulduğu IV. derece ve içerisinde barındırdığı
VI. derece sesleri sebebi ile yürüyücü özellik taşımaktadır; ancak yürüyücü
özelliği dominant akoruna göre daha zayıftır (Cangal, 2002;79).
Öncelikle hizmet etmek istediğimiz amacı belirleyelim ve bir müzik
öğretmeninin "İyileşir Dünya" şarkısını derste öğrencilerine öğretirken
sadece ana derecelerden oluşan bir armoni ile eşliklemek istediğini
düşünelim.
Şekil 7. Şarkının Ana Derecelerden Oluşan Armonik Yapısı
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Birinci ölçünün ilk iki vuruşunda do majör tonalitesinin birinci derecesi
olan mi-sol seslerinin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu yüzden birinci
ölçünün ilk iki vuruşunda I. derece akorunu yani do-mi-sol seslerini
kullanmak uygun olacaktır. Birinci ölçünün son iki vuruşunda ise re-mi-fa
seslerini görmekteyiz. Ana dereceleri kullanmak istediğimiz için burada
IV. derece akorunu yani fa-la-do seslerini kullanmak uygun olacaktır.
İkinci ölçünün ilk iki vuruşunda ağırlıklı olarak fa ve re seslerini
görmekteyiz. Bu sebeple burada V. derece akorunu yani sol-si-re seslerini
kullanmak uygun olacaktır. İkinci ölçünün son iki vuruşunda ise mi ve sol
seslerini görmekteyiz. Bu seslerden yola çıkarak burada I. derece akorunu
yani do-mi-sol seslerini kullanmak uygun olacaktır.
Üçüncü ve dördüncü ölçüler birinci ve ikinci ölçülerin aynısı olduğu
için, yukarda kullandığımız I – IV – V – I derecelerinin aynısını burada da
kullanabiliriz. Aynı zamanda bu derecelerin sıralı kullanıldığında bir “Tam
Kadans” oluşturduğu da görülmektedir. Akorlar, bir kadans oluşturacak
şekilde kullandığında daha anlamlı armonik hareketler elde
edilebilmektedir.
Beşinci ölçünün ilk iki vuruşuna baktığımızdaağırlıklı olarak sol ve do
seslerini görmekteyiz. Bu sebeple beşinci ölçünün ilk iki vuruşunda I.
derece akorunu yani do-mi-sol seslerini kullanmak uygun olacaktır.
Beşinci ölçünün son iki vuruşuna baktığımızda ise si ve sol seslerini
görmekteyiz. Burada ise V. derece akorunu yani sol-si-re seslerini
kullanmak uygun olacaktır.
Altıncı ölçünün ilk iki vuruşuna baktığımızda ağırlıklı olarak fa ve la
seslerini görmekteyiz. Bu sebeple burada IV. derece akorunu yani fa-la-do
seslerini kullanmak uygun olacaktır. Son iki vuruşta ise geçit seslerden
yararlanılarak çözüme ulaşan bir yapı görülmektedir. En son mi sesinde
karar veren ölçünün son iki vuruşunda I. derece akorunu yani do-mi-sol
seslerini kullanmak uygun olacaktır. Beşinci ve altıncı ölçülere bir bütün
olarak baktığımızda sırası ile kullanılan I-V-IV-I derecelerini görmekteyiz.
Bu dereceler arka arkaya kullanıldıklarında bir “Tam Ters Kadans”
oluşturmuşlar ve armonik hareketleri daha anlamlı kılmışlardır.
Yedinci ölçünün tamamına baktığımızda ağırlıklı olarak re ve fa
seslerini görmekteyiz. Yalnızca ana dereceleri kullanmak istediğimiz için
ve arkasından gelecek olan V. dereceye bir hazırlık niteliğinde olabilmesi
için bu ölçüde IV. derece akorunu yani fa-la-do seslerini kullanmak uygun
olacaktır.
Sekizinci ölçünün ilk iki vuruşunda ağırlıklı olarak si ve re seslerini
görmekteyiz. Bu sebeple burada V. derece akorunu yani sol-si-re seslerini
kullanmak uygun olacaktır. Sekizinci ölçünün son iki vuruşunda ise tek
başına bir do sesi görmekteyiz. Burada da zorunlu olarak I. derece akoru
yani do-mi-sol sesleri kullanılmalıdır.
Bir okul şarkısının, bir çalgı eserinin ya da bir armonik yapıtın -yani
eser her ne olursa olsun- her zaman birinci derece akoru ile başlayıp birinci
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derece akoru ile bitmesi gerektiği unutulmamalı ve armonik
derecelendirmeler yapılırken bu husus mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır. Bir şarkı tonikakoru ile başlamadığı takdirde, yazılmış
olduğu tonu iyi bir şekilde işlemiyor demektir. Aynı şekilde tonik akoru ile
bitmediği takdirde ise bitiş etkisi vermiyor ve sanki daha devam edecekmiş
gibi yanıltıcı bir etki yaratıyor demektir.
Yukarıda, bir müzik öğretmeninin derste şarkıyı öğretirken, sadece ana
dereceleri kullanarak nasıl armonize yapabileceğini gördük. Şimdi hizmet
etmek istediğimiz amacı değiştirelim ve aynı şarkıyı bir konser, dinleti ya
da dinleyicisi olan herhangi bir etkinlik için eşlikleyeceğimizi düşünelim.
Bu durumda sadece ana dereceleri kullanma prensibinden uzaklaşıpyan
dereceleri de işin içine katarak daha renkli bir armonizasyon yaratabiliriz.
Örneğin:
Şekil 8. Şarkının Ana ve Yan Derecelerden Oluşan Armonik Yapısı

"İyileşir Dünya" şarkısının birinci ölçüsünün ilk iki vuruşuna
baktığımızda ağırlıklı olarak mi ve sol seslerinden oluştuğunu
görmekteyiz. Bu sebeple burada I. derece akorunu kullanmak uygun
olacaktır. Birinci ölçünün son iki vuruşuna baktığımızda ise re, mi ve fa
seslerini görmekteyiz. Bu sesleri barındıran ve aklımıza gelen ilk akor II.
derece akoru olabilir. Ancak şarkının ilk ölçüsünde tonaliteyi daha iyi
işleyebilmek adına yan derecelerdense ana dereceler kullanılmasının daha
uygun olduğunu düşünerek, burada IV. derece akorunu kullanmak daha
uygun olacaktır. İstersek IV. derece akorunu Maj 7 (fa-la-do-mi) şeklinde
de kullanabiliriz.
İkinci ölçünün ilk iki vuruşuna baktığımızda ağırlıklı olarak fa ve re
seslerini görmekteyiz. Bu sebeple burada V7akorunu, yani sol-si-re-fa
seslerini kullanmak uygun olacaktır. Özgür ve Aydoğan (2006)’a göre
dominant yedili (V7) akoru, majör ve armonik minör dizilerin V. dereceleri
üzerine bir k3’lü daha eklenmesi ile oluşur. Dominant yedili akorunda
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bulunan uyumsuz özellikteki -5’li ve k7’li aralıkların yarattığı etki, bu
akorun çözüm isteğini daha da güçlendirmektedir İkinci ölçünün son iki
vuruşunda ise mi ve sol seslerini görmekteyiz. Bu seslerle uyumlu olarak
ve dominant akorunu çözüme ulaştırmayı düşünerek I. derece akorunu
kullanmak uygun olacaktır.
Üçüncü ölçünün ilk iki vuruşuna baktığımızda yine birinci derece
seslerini görmekteyiz. Aynı ölçünün son iki vuruşunda ise yukarıdaki IV.
derece akorunu aynı şekilde kullanabileceğimiz gibi; ondan farklı olarak
yeni bir renk yaratma düşüncesi ile II. derece akorunu (tercihen birinci
çevrim halinde; II6) kullanmak da mümkündür.
Dördüncü ölçünün ilk iki vuruşunda yine V7 akorunun sesleri karşımıza
çıkmakta; aynı ölçünün son iki vuruşunda ise çözüme, yani I. dereceye
giden bir ezgi görülmektedir.
Beşinci ölçünün ilk iki vuruşuna baktığımızda I. derece seslerinden; son
iki vuruşuna baktığımızda ise V. derece seslerinden oluştuğunu
görmekteyiz.
Altıncı ölçünün ilk iki vuruşunda ağırlıklı olarak fa ve la sesleri
görülmekte, bu da bizi IV. derece akoru kullanmaya itmektedir. Aynı
ölçünün son iki vuruşunda ise bir çözüm etkisi olduğu ve mi sesinde karar
verdiği için I. derece akoru kullanılmalıdır. Ancak hemen sonrasında
yedinci ölçünün başında gelecek olan II. dereceye bir hazırlık niteliğinde
olabilmesi için, II. derecenin yani re minör seslerinin dominantı olan la-do
diyez-mi sesleri bir ara dominant(V#/II) olarak kullanılabilir.
Yedinci ölçünün ilk iki vuruşunda ağırlıklı olarak re ve fa sesleri
karşımıza çıkmakta, bu da bizi II. derece akorunu yani re-fa-la seslerini
kullanmaya itmektedir. Yedinci ölçünün son iki vuruşunda ise tek başına
bir fa sesi görülmekte ve bizi IV. derece akor seslerine götürmektedir.
Sekizinci ölçünün ilk iki vuruşunda ağırlıklı olarak si ve re sesleri
karşımıza çıkmaktadır. Burada hem si ve re sesleri olduğu, hem de
çözümden önceki son basamak olduğu için V. derece akorunu kullanmak
uygun olacaktır. Sekizinci ölçünün son iki vuruşunda ise tek başına bir do
sesi görülmekte; aynı zamanda şarkının son notası olduğu için de bizi I.
derece akoruna götürmektedir.
6. Belirlenen Akorlar Çerçevesinde Şarkıya Uygun Eşlik Modelini
Belirleme ve Eşlikleme
Şarkı öğretiminde eşlik destekleyici bir öğretim yöntemidir. Öğrencinin
şarkıyı doğru bir şekilde seslendirmesi bakımından eşlikle öğretim oldukça
yararlı olmaktadır. Çok sesli eşlikler sayesinde öğrenciler çok seslilik
kavramını duymaya alışmaktadır. (Bilgin&Şaktanlı, 2007: 131).
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bireysel çalgı eğitiminin yanı
sıra piyano eğitimi de zorunlu bir ders olarak işlenmektedir. Kutluk (1996:
4)’ a göre, piyano dersinin müzik eğitiminde zorunlu ve önemli olmasının
nedenlerinden biri; piyano çalan kişinin çoksesliliği kavrama, deşifre,
müziksel işitme, armoni, biçim gibi konularda da kendini
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geliştirebilmesidir. Bir diğer nedeni ise piyanonun solo bir çalgı olmasının
yanı sıra bir eşlik çalgısı olmasıdır.
Bir müzik öğretmeninde bulunması gereken özelliklerden biri de
derslerde öğretilen şarkılara eşlik yapabilmesidir. Eşlik yapan bir müzik
öğretmeni müzik derslerinin daha etkin bir şekilde işlenmesini sağlar.
Bununla birlikte müzik derslerinde okul şarkılarının piyano ile
eşliklenmesiyle öğrencinin ritim algısı gelişir, yapılan eşlik çeşidine göre
öğrenci farklı müzik türlerini tanır, ders daha aktif ve zevkli bir şekilde
işlenir (Kalkanoğlu, 2007: 13).
Okul şarkılarının eşlikle söylenmesi büyük bir öneme sahip olmasına
rağmen, eğitim müziği dağarında eşlikli yazılan şarkıların yetersizliği göze
çarpmaktadır. Özellikle müzik ders kitaplarında yer alan şarkılar tek sesli
ve eşliksizdir; bu sebeple öğretilecek şarkıların eşliklenmesi müzik
öğretmenlerinin bu alandaki bilgi ve becerisine bağlı olmaktadır (Piji,
2007:114). Müzik öğretmeninin bir şarkının eşlik partilerini çalabilmesi,
doğaçlama eşlik yapabilmesi, şarkılara eşlik yazabilmesi ve kendi yazdığı
eşliği çalabilmesi piyanoyu çalabilme becerisi ile de doğru orantılıdır
(Sönmezöz, 2006: 316). Buradan da anlaşılacağı üzere eşlik yapabilme
becerisi hem armoni bilgisi hem de piyano çalma becerisi ile bağlantılıdır.
Bir müzik öğretmeni veya müzik öğretmeni adayının yeterli düzeyde
piyano çalma becerisine sahip olmaması veya armoni bilgisinin eksikliği,
eşlik yapma konusunda zorluklar yaşamasına sebep olabilmektedir.
Eşlik yaparken dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunmaktadır.
Özellikle eşlik yaparken şarkının armonik ve ritmik yapısını titizlikle
incelemek gerekir. Sağ elde melodinin sol elde eşliğin çalındığı ya da her
iki elde de eşlik yapıldığı durumlarda doğru bir eşlik modeli seçmeye özen
gösterilmelidir (Kardeş, 2013: 28). Eşlik yazarken şarkının ritmik yapısını
incelemek en az armonik analizler kadar önem arz etmektedir. Ölçü
sayılarına göre oluşturulan eşlik modelleri ile şarkı daha doğru ve daha
güzel bir şekilde ifade edilecektir. Örnek verecek olursak; vals ritminde
yazılmış bir şarkının eşlik modelinin, kuvvetli ve zayıf zamanları belirgin
şekilde ifade ederek yazılması gerekir. Böylelikle yazılan eşlik, öğrencinin
şarkıyı ritmik açıdan daha iyi algılamasına yardımcı olacaktır.
YÖK’ün 2018 yılında yenilenen müzik öğretmenliği öğretim
programına göre, Lisans 2. Sınıfın üçüncü döneminde ‘Armoni-Eşlik-I’ ve
dördüncü döneminde ‘Armoni-Eşlik II’ dersi bulunmaktadır. Bu ders,
mezun olacak öğrencilerin mesleki hayatlarında şarkılara veya korolara
eşlik edebilmeleri için piyano ile eşlik çalımına yönelik becerilerin
kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dersin kazanımlarına bakıldığında,
bir ezgiye eşlik yazıp çalabilme, okul şarkı eşliklerini deşifre edebilme, tek
sesli şarkılara doğaçlama eşlik yapabilme olduğu görülmektedir.
6.1. Piyano ile Yapılabilen Eşlik Modelleri
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Eşlik, çoksesli müziğin oluşumu ile birlikte gelişim göstermeye
başlamıştır. Barok dönemde eşlikçiler ‘Sürekli Bas’ yöntemi kullanarak,
ezginin altına yazılan rakamlı bas partisine göre doğaçlama yapmaktaydı.
Yani eşlikçi çok iyi bir teori bilgisine sahipti. Barok dönemde sadece akor
seslerinden oluşan eşlik,klasik dönemde piyanonun gelişimiyle
birlikteyeni bir boyut kazanarak ikinci bir solo görevi üstlenmeye de
başladı.Bu dönemde ortaya çıkan ve özellikle Haydn, Mozart gibi
bestecilerin eserlerindeyer alan ‘AlbertiBass’ eşlik modeli,halen
günümüzde okul şarkısı eşliklerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
AlbertiBass eşlik modeli, sol elde kırık akor çalımı şeklindedir. Bu eşlik
modeli, en yaygın ve en kolay eşliklerden biridir. AlbertiBass eşlik
modelinin yanı sıra kullanılan farklı eşlik türleri şunlardır:
 Kanonsal eşlik
 Oktav- akor- arpej eşliği
 Soru-cevap eşliği
 Dizisel eşlik
 Hazır eşlikler
 Doğaçlama eşlik (Gülhan, 1990: 8)
Müzik eğitiminde kullanılan okul şarkılarına yapılan eşlikler genellikle
oktav-akor-arpej eşliği modelinde yapılmaktadır. Bunun yanısıra diğer
eşlik modelleri de okul şarkıları için uygulanabilir yöntemlerdendir. Bu
eşlik modellerine örnek verecek olursak; Cenan Akın’ın bestelemiş olduğu
‘Balıkçının Türküsü’ dizisel eşlik modeline; ‘Sayılar’ şarkısı soru-cevap
eşlik modeline; ‘Demiri Dövmek’ şarkısı da kanonsal eşlik modeline göre
yazılmış okul şarkılarıdır.
Müzik eğitimcileri etkinlik, konser, dinleti gibi özel günlerde okul
şarkılarının eşliklerine daha çok ihtiyaç duyarlar. Nitelikli ve güzel
yazılmış bir eşlik, şarkının hem söyleyen hem dinleyen üzerindeki etkisini
olumlu yönde etkilemektedir. Ancak özel günlerde kullanılan piyano
eşlikleri gösterişli olduğu için daha karmaşık armoniler barındırabilmekte,
daha ileri düzey piyano becerisi gerektirebilmektedir. Bir müzik
öğretmeninin her hafta bu eşliklere ön çalışma yapması ve derslerinde
öğrencilere şarkı söyletirken bu eşlikleri çalabilmesi oldukça zor ve
kullanışsızdır. Bu noktada bir müzik öğretmeni ihtiyaç duyduğunda sadece
ana dereceleri kullanarak basit bir eşlik oluşturabilmeli ve eşlikte yer alan
teknik zorlukları kendi çalgı becerisi ile sınırlı tutabilmelidir.
Çalışmada kullandığımız "İyileşir Dünya" şarkısına sadece ana
dereceleri kullanarak bir eşlik yazma çalışması yapmamız için önce
kullanacağımız derecelerin akorlarını temel durumları ile yazmalıyız.
Burada amaç eşlik yapmaktan çok doğru derecelerinakorlarını doğru
bularak, doğru seslerin altına yazabilmektir. Bu çalışmayı yaparken akor
bağlanışları kurallarını baz almadığımız için akorların çevrim durumlarını
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değil temel durumlarını kullanmaktayız. "İyileşir Dünya" şarkımızın, tespit
edilen ana derecelerine göre akorları doğru sesler altına yazma çalışması
Şekil 9'da gösterilmektedir.
Şekil 9. "İyileşir Dünya" Şarkısının Ana Dereceleri Üzerine Kurulan
Akorların Doğru Sesler Altına Yazılması

Şekil 9'da görüldüğü gibi "İyileşir Dünya" şarkısının akor sesleri kök
durumunda gösterilmiştir. Akorlar; I. derece, IV. derece ve V. derece
olmak üzere iki vuruşluk nota değerleri ile ezginin altında yer
almaktadır.Derecelere göre akor seslerinin tamamen doğruluğundan emin
olduktan sonra, akor bağlanışları ve dolayısıyla akorların temel ya da
çevrim durumlarının kullanılması basamağı gelmektedir. Şarkının ilk
akoru olan tonik akorunun temel durumda başlaması tonu daha iyi
yansıtacak ve eksen etkisini daha çok hissettirecektir. Bir sonraki basamak
olarak, temel durumda aldığımız başlangıç akorunu armoni kuralları
çerçevesinde sonraki akorlaradoğru bir şekilde bağlamalıyız. Böylelikle
sadece temel derecelerin akor seslerinden oluşan ve çalınması oldukça
kolay olan bir eşlik modeli oluşturulabilecektir.
Şekil 10. Akor Bağlanışlarına Göre Oluşturulan Eşlik Modeli
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Şekil 10' da görüldüğü üzere, belirlenen kök durumundaki akorlar,
armoni kuralları göz önünde bulundurularak birbirlerinebağlanmış ve
bazıları kök durumdan çıkıp çevrim halinde kullanılmıştır. Bu akor
bağlanışları müzik öğretmenlerinin çalımı açısından daha kolay olacaktır.
Buradaki eşlik modelinde görüldüğü üzere öğretmenin becerisi ve amacına
göre sağ el ezgiyi çalarken sol el eşlik modelini tercih edebilir. Sol elde
yapılan eşlik modelinde dört dörtlük ölçü içerisinde birinci ve üçüncü
vuruşlarda akorun tek sesi, ikinci ve dördüncü vuruşlarında ise akorun iki
sesi çalınmaktadır.
Bir etkinlikte, konserde, dinletide veya özel bir günde kullanılmak
istenen okul şarkısı eşliği ise verilmek istenen etkiden dolayı daha
gösterişli olmalıdır. Bu noktada hem daha keyifli duyulması hem de
öğrencilerin tona girebilmesi ve ritmi algılayabilmesi açısından öğretmen
tarafından küçük bir giriş (intro) çalınması daha uygun olacaktır. Öğretmen
bu introyu şarkının nakarat kısmından başlayarak çalabilir ve orijinal
yerinden ya da bir oktav üstten seslendirebilir. Eşlik modeli sözlerin
yapısına ve içeriğine göre değişkenlik gösterebilmekte, şarkının
uzunluğuna ve yapısına göre birden fazla eşlik modeli
kullanılabilmektedir. Ana derecelerin yanısıra yan derecelerin de akor
sesleri kullanılarak daha keyifli ve farklı tınılar elde edilebilmektedir. Şekil
11'de "İyileşir Dünya" şarkısının ana ve yan dereceler kullanılarak
eşliklenmesi görülmektedir.
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Şekil 11. "İyileşir Dünya" Şarkısının Ana ve Yan Dereceler
Kullanılarak Eşliklenmesi
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Şekil 11'de, belirlenen akorlara göre yazılan bir eşlik modeli
görülmektedir. Bu eşlik modelinde,sağ el ana ezgiyi çalmamakta; bunun
yerine eşlik modeli her iki elde de çalınmaktadır. Şarkıda sıklıkla yer alan
noktalı sekizlik-onaltılık ve üçleme gibi ritim kalıplarının
veşarkıdakitemalarıngirişte de (intro) kullanıldığı görülmektedir.Giriş,
şarkıyı ezgisel ve ritmik açıdan öğrenciye tanıtacak ve anımsatacak bir
şekilde yazılmıştır. Girişlerin amaca uygun bir şekilde yazılmasıöğrenciyi
şarkıya hazırlamada yardımcı olacaktır. Şarkının eşliğinde oktav, akor ve
arpej eşlik modellerinin uygulandığı görülmektedir. Noktalı sekizlik-
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onaltılık ritim kalıplarının daha doğru bir şekilde okunmasına yardımcı
olması açısından sağ elde çalınan eşlikte onaltılık ritim kalıpları
kullanılmıştır. Sol eldeki sekizlik oktav notalar ritim içerisinde kalınmasını
desteklemek amacıylayazılmıştır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir
husus da baştan sona kadar aynı eşlik modelinin yazılmaması gerektiğidir.
Burada yazmış olduğumuz eşlikte ‘a’ ‘b’ ve ‘c’ motiflerinde uygulanan
eşlik, motiflerin özelliklerine göre yazılmıştır. Böylelikle öğrenci hem
şarkıyıdaha doğru bir şekilde seslendirebilecek hem de şarkının daha da
içine girebilecektir.
Unutulmamalıdır ki, eşlikler her zaman şarkıyı destekler nitelikle
olmalı ve amacına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
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ANADİLİ TÜRKÇE OLMAYAN İLKÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ
Nesibe Akıntuğ

Türkiye’de ilköğretimde eğitim gören ancak anadili Türkçe olmayan
öğrencilerin yalnızca belli bölgelerde olmadığı, büyük şehirlerdeki
okullarda da anadili Türkçe olmayan öğrencilerin varlığı ve sayılarının
artmakta olduğu bilinmektedir (Sarı, 2002: 110). Bu çalışmanın amacı,
Türkiye’de anadili Türkçe olmayan ilköğretim öğrencilerinin eğitimine
ilişkin çalışmalarla birlikte Amerika’da ve Kanada’da anadili İngilizce
olmayan öğrencilerin eğitimine ilişkin çalışmalar incelenerek, Türkiye için
bir çözüm önerisi ortaya koymaktır. Bu amaçla, çalışma örnek bir ders
izlencesi ve on derslik ünite planı da içermektedir.
İncelenen çalışmalar sonuç ve önerilerine göre dört ulamda
toplanabilmektedir. Birinci ulamdaki çalışmalar, anadili eğitim dilinden
farklı olan öğrencilere, eğitim dilinin öğretilmesinden sonra öğretime
geçilmesini önerirken; ikinci ulamdaki çalışmalar bu öneriye ek olarak,
anadili eğitim dilinden farklı olan öğrencilerin, eğitim dili öğrenimi
süresince kendi dillerinde ders içeriklerinin öğretilmesini de önermektedir.
Üçüncü ulamdaki çalışmalar, eğitim dili öğretiminin alan derslerinin
içerikleriyle birleştirilmesini öneren çalışmaları içermektedir. Dördüncü
ulamdaki çalışmalar ise, eğitim dili öğretiminin alan derslerinin
içerikleriyle birleştirilmesini, ayni zamanda, anadili eğitim dilinden farklı
olan öğrencilerin, anadili eğitim dili ile ayni olan öğrenciler ile ayni sınıfta
eğitim görmesini önermektedirler. Bu öneriler doğrultusunda da CALLA
eğitim modeli ve bu modele bazı eklemeler yapılarak FORESEE eğitim
modeli ortaya konmaktadır.
Türkiye’de yapılan çalışmaların çoğunluğu, anadili Türkçe olmayan
öğrencilerin öğretmenlerinin görüşlerine başvurularak yürütülmüştür
(Sarı, 2002; İflazoğlu Saban & Yiğit 2011; Aslan, Arslantaş & Aslan 2015;
Susar Kırmızı, Özcan & Şencan 2016; Gözüküçük & Kıran, 2018). Sözü
geçen çalışmalar, sınıfında ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin
bulunduğu öğretmenlerin, eğitim vermede karşılaştıkları sorunları
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlerin ortaya koymuş olduğu
sorunlar doğrultusunda, çözüm önerilerini de yine öğretmenler
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oluşturmaktadırlar. Bu öneriler Anadili Türkçe olmayan öğrencilere önce
Türkçe öğretilmesi, sonra ders içeriklerinin öğretilmesi şeklinde
birleşmektedirler. Amerika’da ve Kanada’da örgün eğitim sisteminde
eğitim alan ve anadili İngilizce olmayan öğrencileri konu alan çalışmaların
bazıları da aynı öneriyi sunmakta, ancak ikinci dil öğrenimi sürerken, aynı
zamanda alan derslerinin öğrencinin anadilinde öğretilmesini de
savunmaktadırlar. (Cummins 1981, 1984, 1986, 1994; Collier (1987,
1989).
Aşağıdaki Şekil 1.’de de görüleceği gibi Türkiye ve AmerikaKanada’da yapılan çalışmaların ortak noktası, anadili ve eğitim dili ayni
olmayan öğrencilere önce eğitim dilinin öğretilmesi, sonrasında da
eğitimin verilmesi önerisinde birleşmeleridir. Ancak Amerika ve
Kanada’da yapılan çalışmalar yukarıdaki öneriye ek olarak, eğitim olağan
dilinde verilirken, eğitim dili ve anadili farklı olan öğrencilere, destekleyici
eğitim dili öğretimi yapılmasını, gerek görüldüğü durumlarda da
öğrencinin anadilinde ders içeriği eğitimi yapılmasını içermektedir.
Şekil 1. Türkiye ve Amerika-Kanada’da yapılan çalışmalar

Amerika- Kanada (1981-1989 arasındaki çalışmalar)
Eğitim dili öğreitimi +
Öğrencinin anadilinde ders içeriği eğitimi.

Türkiye (2002-2018 arasındaki çalışmalar)
Önce eğitim dili öğretimi, sonra eğitim.

Amerika ve Kanada’da dil öğretiminin alan derslerinin içerikleriyle
birleştirilmesini öneren çalışmalar da dikkat çekmektedir. (Mohan 1979,
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1986; DeAvila & Duncan1984; Cohen, DeAvila & Intill 1981; Genesee
1987). Dil öğretiminin alan dersi içerikleriyle birleştirilmesini öneren
çalışmalara, yalnızca anadili İngilizce olmayan öğrencileri değil, anadili
İngilizce olan öğrencilerin etkili öğrenme stratejileriyle birleştiren
çalışmalar (Abraham & Vann 1987; Chamot, Küpper & Impink-Hernandez
1988; O’Malley, Chamot & Küpper 1989; Vann & Abraham 1990) da
dikkat çekmektedir. Chamot & O’Maley (1994, 1996) ise öğrencilerin
etkili öğrenme stratejileri ışığında dil öğretiminin alan dersi içerikleriyle
birleştirilmesi önerisini başlangıç noktası alarak, yapılan deneysel
çalışmalar sonucunda CALLA öğrenme modelini oluşturmuştur. Kidd ve
Marquardson’un (1997) ortaya koymuş olduğu FORESEE yaklaşımı ise
CALLA öğrenme modeline, öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla
eklenen ders teknikleri ile dikkat çekmektedir. Söz konusu çalışmalar,
anadili İngilizce olmayan ve olan öğrencilerin öğrenme işlemini
inceleyerek, bu iki grubu ayırmadan, aynı sınıf ve sistemde daha fazla yarar
sağlayabilecek tümleştirici öğretim modelleri geliştirmek amacıyla
yapılmıştır.
Aşağıdaki Şekil 2, dil öğretiminin alan dersi içerikleriyle
birleştirilmesini öneren çalışmaların; ana dili, eğitim dili ile ayni olmayan
öğrencileri ve ayni olan öğrencileri tümleştirici bir biçimde ayni sınıfta
eğitim görmesini öneren çalışmaların; sözü edilen çalışmaları etkili
öğrenme stratejileriyle birleştiren çalışmalar ve eğitim modellerinin
ilişkisini görselleştirmektedir.
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Şekil 2. Amerika ve Kanada’da dil öğretiminin alan derslerinin
içerikleriyle birleştirilmesini öneren çalışmalar

FORESEE Öğretim Modeli 1997
Öğretmenler için ders teknikleri

CALLA Öğretim Modeli 1996
Deneysel çalışmalar

Anadili ve eğitim dili farklı olan
+ ayni olan öğrenciler (19871996 arasındaki çalışmalar)
Etkili öğrenme stratejileri

Anadili ve eğitim dili farklı olan
öğrenciler (1979-1995
arasındaki çalışmalar)
Eğitim dili + Ders içerikleri

Sonuç olarak, bu çalışma, ders içerikleri, dil ve öğrenme stratejilerinin
entegre edilmesini sağlayan ve öğretmenler için rehberlik içeren bir
yaklaşım olan FORESEE yaklaşımının, Türkiye’de ilköğretim sınıflarında
anadili eğitim dilinden farklı olan öğrencilerin eğitiminde göz önünde
bulundurulmasını önermektedir.
İzleyen bölümde,
ilköğretim birinci sınıf için FORESEE
yaklaşımına göre hazırlanmış, öğrenme stratejileri belirlenmiş,
öğretmenler için rehberlik içeren örnek ders planı ve 10 derslik ünite planı
yer almaktadır. Örnek ders planı hazırlanırken Lionni (1995)’nin little blue
and little yellow adlı kitabından uyarlanıp Türkçeye küçük mavi ve küçük
sarı olarak çevrilmiş öykü kitabı (çeviren: N: Akıntuğ. Çeviri yapılırken
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orijinal öykü kitabındaki büyük/küçük harf kullanımlarına bağlı
kalınmıştır) kullanılmıştır. Çeviri kitabı EK-1’de bulabilirsiniz.
Ders Planı: Küçük Mavi ve Küçük Sarı
Ders planında kullanılan stratejiler
Ders planında FORESEE yaklaşımına göre belirlenen stratejiler:
Öğrenme stratejileri ve üstbilişsel stratejiler, bilişsel stratejiler ve sosyaletkileşimsel stratejiler olarak yer almaktadır.
Öğrenme stratejileri ve üstbilişsel stratejiler:
- Gözlem-araştırma: “Bakma” ve “görme” arasındaki ayrımı
yapabilmek için (farklı renkler için dersliği araştırma).
- İleri düzenleme: (öğrencilerin kitabın adı ve resimlerine bakıp, içeriği
hakkında fikir edinmesi/içeriği hakkında tahmin yürütmesi).
- Organizasyonel planlama.
- Seçici dikkat: (Bir soruyu yanıtlamak için resmin işaret edilen yerine
bakma).
- Öz izleme.
- Öz değerlendirme.
Bilişsel stratejiler:
- Anlam çıkarımlama/tahmin yürütme (Öyküyü dinlerken içeriği
hakkında ve öykünün ilerisi için tahminde bulunma).
- Hayal gücü, yaratıcılık: (Konuyu tahmin etmek ve soruları yanıtlamak
için resimleri kullanma).
- Not alma (Parçayla ilgili 6 soruyu yanıtlarken kullanılmak üzere not
yazmak: 1’den 6’ya kadar sayıları yazmak).
- Tümevarım/tümdengelim: Renk adlarını tam tümceye genişletme, ör:
Muz sarıdır.
- İşitsel gösterim: Sözcükleri tekrarlama (rengin adını söylerken, aynı
renkteki bir nesneyi gösterme)
Sosyal-etkileşimsel stratejiler:
- Yardımlaşma (grup ve ikili çalışmada)
- Açıklığa kavuşturmak için sorgulama (grup ve ikili çalışmalarda,
ve/veya öğretmenle)
Gereçler:
- Sınıfta bulunan renkler.
- Meyveler (muz, elma portakal, vb.)/ renkli şekerlemeler (bonibon,
jelibon).
- Lionni (1995)’un little blue and little yellow adlı kitabından uyarlanıp
Türkçeye çevrilmiş öykü kitabı (çeviren: N: Akıntuğ. Çeviri yapılırken
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orijinaldeki büyük/küçük harf kullanımlarına bağlı kalınmıştır). Çeviri
kitabı ek-1’de bulabilirsiniz.
- Uyarlanan kitaptan resimler (Ek 2).
İZLENCE
Bu izlence hazırlanırken Kidd ve Marquardson (2000)’in, Metin
Sorgulama Tekniği (Text Questioning Technique: TQT) kullanılmıştır.
I. Hazırlık
1.Beyin fırtınası
1.1 Meyve veya şekerlemeler dersten önce öğretmen masasında
sergilenir. Çocukların masadan bir meyve veya şekerleme alıp sınıf içinde
aynı renkte üç şey bulması teşvik edilir. (ör: elma, bayrak, çiçek).
Öğretmen, öğrenciler araştırmaya başlamadan önce etkinliği yaparak
örnek oluşturur. Bu etkinlik öğrencilerin konuyla ilgili önceki bilgisini
tazelemek için tasarlanmıştır.
1.2 Öğrenciler grup çalışması için gruplara ayrılır.
1.3 Öğrencilere kitabın kapağı gösterilir ve adı okunur: küçük mavi ve
küçük sarı. Öğrencilerden kitabın ne hakkında olduğunu tahmin etmeleri
istenir. Kapaktaki mavi daire işaret edilip, ne renk olduğu sorularak
yardımcı olunabilir. Öğrencilerin ilgileri kitabın adı ile kapaktaki resim
arasındaki ilişkiye çekilir: “Küçük Mavi bu dairenin adı mı?” “Küçük mavi
nedir, oyuncak mı?/ çocuk mu? (yanıt için 2-3 dakikaya ihtiyaçları olabilir)
Stratejiler: İleri düzenleme, tahmin yürütme, çıkarımlama, hayal
kurma (yaratıcılık), hayal kurma ve çıkarımda bulunmak için kitabın
kapağını kullanma.
2. İki-üç dakika bekledikten sonra, çocuklardan bir kaç sözcükle
öykünün ne hakkında olduğunu düşündüklerini söylemeleri/yazmaları
istenir. Doğru yazım bu noktada, amaç olmadığı için aranmaz. (Not: Henüz
yazmayı sökememiş çocuklar sözlü yanıt verebilirler).
3. Çocukların tahminlerini dinlerken tahtaya anahtar sözcükler yazılır.
Bunu yaparken öğrencilerin söylediği gösterilir çalı, ör: öğrenci: “Öykü
renkler hakkında” derse, öğretmen masanın üzerindeki renkli meyve ve
şekerlemeleri gösterir.
4. Her gruba kitabın resimleri verilir. Soru sormada kullanılmak üzere
resimler tahtaya da yapıştırılır. Öğrencilerden kitabın adı ve resimleri
hakkında konuşmaları istenir. Daha fazla sözcük elde etmek için sorular
sorulur (beyin fırtınası). Bu sözcükler, sunum aşamasında not alırken,
öğrencilere yardımcı olması amacıyla tahtaya yazılır.
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Ör: Resim 2’ye bakın.
- Mavi’nin annesi ne renk? (Mavi)
- Mavi’nin babası ne renk? (Mavi)
Resim 3’e bakın.
- Bu resimde kaç tane renk var? Adlarını sayınız. (Kırmızı, mavi,...)
- Onlar kim? (Küçük mavinin arkadaşları)
Resim 4’e bakın.
- Bu kim?-küçük sarıyı işaret ederek sorun (Küçük Mavi’nin arkadaşı,
küçük Sarı)
- O sadece arkadaşı mı, yoksa en iyi arkadaşı mı? (En iyi arkadaşı)
Resim 5’e bakın.
- Bunlar kim? (Küçük sarı ve ailesi/annesi babası)
- Neredeler? (Evde)
Resim 6’ya bakın.
- Küçük mavi nerde? (Evde)
Resim 7’ye bakın.
- Küçük mavi ne yapıyor? (Dışarıya çıkıyor)
- Nereye gidiyor? Tahmin edebilir misiniz? (Küçük Sarı’nın evine).
Resim 8’e bakın.
- Küçük Mavi şimdi nerede? (Küçük Sarı’nın evinde).
- Küçük Sarı evde mi? (Hayır).
Resim 9-10-11’e bakın.
- Küçük mavi ne yapıyor? (Küçük Sarı’yı arıyor)
Resim 12’ye bakın.
- Küçük mavi Küçük Sarı’yı bulabiliyor mu? (Evet)
Resim 13-14-15’e bakın.
- Ne yapıyorlar? (Kucaklaşıyorlar).
- Yeni rengi görebildiniz mi?- Bu soruyu sorarken ikisi arasında oluşan
arakesite dikkat çekilir. Yeni renk hangi renk? (Yeşil).
Stratejiler: Seçici dikkat, tahmin yürütme, ileri düzenlemeler,
anlam çıkarımlama, hayal gücü, kaynak yaratma (kitabın resimlerini
kullanma).
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II. Sunum- Dinleme
5. Öğretmen soruları tahtaya yazar/asar. Soruları bir bir okuyup,
öğrencilerin anlayıp anlamadığını ölçer. Öğrencilerin not almak için
dinleyecekleri anahtar sözcüklerin altını çizer (bu işlem öğrencilerin
yardımıyla yapılır).
Stratejiler: Organizasyonel planlama, seçici dikkat.
6. Öğrenciler not almaya hazırlık için kağıt üzerine 1’den 6’ya kadar
sayıları yazarlar. (Bu notlar ek-3’teki 6 soruyu yanıtlamak için
kullanılacaklar).
7. Öğrenciler bakmak istediklerinde hazır olması açısından,
öğrencilerin kitapları açık, kitabın resimleri de tahtada asılı şeklide kitap
öğrencilere okunur. Kitabı okurken öğrencilere kitaptan/tahtadan resimler
gösterilerek, sözsüz girdi de kullanılarak okunur. Her sayfa okunurken
farklı sözcüklerle anlatım da yapılarak tekrar sağlanır. Öğrenciler sorulara
yanıt bulmak için dinledikleri için, bir kez okumayı bitirince, öğrencilere
sorulara yanıt olabilecek sözcükleri nerede bulabileceklerini sorun
(Tahtada: Önceden altı çizilmiş anahtar sözcükler).
Stratejiler: Seçici dikkat, not alma, öz izleme, işitsel gösterim
(yanıtları yazarken içlerinden sessizce tekrar etme, anlam çıkarımlama,
hayal gücü.
8. Öğrencilerin soruların çoğunu yanıtladıklarına emin olmak için
öyküyü bir kez daha ama tekrar yapmadan ve başka sözcüklerle ifade
etmeden okuyun. (Üçüncü kez öğrenciler de öğretmenle birlikte sesli
okuyabilirler).
Öğrencilere şu soruları sorun:
- Tahmininiz doğru muydu?
- Küçük mavi Küçük sarıyı buldu mu? (Evet)
- Okumadan önce öyküyü tahmin etmenize ne yardım etti? (Resimler).
Stratejiler: Öz izleme, öz değerlendirme.
III. Alıştırma- Konuşma ve Okuma
9. Öğrenciler ikili çalışma için eşleştiril. Öğrencilerden birbirlerine
kitabı okumaları (okumayı sökemeyen varsa anlatabilir) ve yanıtlarını
karşılaştırmalarını isteyin. Okuma sorunu yoksa yanıtları kitaptan da
kontrol edebilirler. Bu etkinlik için önerilen süre 15 dakika olmasına
rağmen, öğrencilerin daha 1. sınıf oldukları göz önünde bulundurularak,
öğrenciler hazır olana kadar beklenilebilir.
Stratejiler: Öz değerlendirme, yardımlaşma, açıklığa kavuşturmak
için sorgulama.
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IV. Değerlendirme-Konuşma
10. Kitaplar kapanır. Öğrencilerin verdiği doğru yanıtları, öğretmen
tahtaya soruların yanına başka bir renkle yazar. Öğrencilerden tahtaya göre
farklı yanıtları varsa değiştirmeleri istenir.
Stratejiler: Öz değerlendirme
V. Tamamlayıcı-Yazma
11. Bu etkinliğin kitaplar kapalı yapılması önerilmektedir. Öğretmen
öğrencilere bir soru kağıdı (EK-3) verir. Öğrencilerden bu sorulara tam
tümceyle yanıt yazmaları istenir (yazamayanlar sözlü yanıt verebilir). Ör:
Küçük sarı nerede yaşıyor? (sokağın karşısında)
Öğretmen bildirim tümcesinin nasıl yazılacağını örnekle gösterir.
Tümceyi yazmak için a) sorudaki birçok sözcüğe ihtiyacımız var (altı çizili
sözcüklere); b) Sorunun yanıtına ihtiyacımız var. Buna göre, öğretmen
sorudaki altı çizgili sözcüklerin dışındaki sözcükleri silerek aşağıdaki
örneği elde eder:
Küçük sarı ……… yaşıyor?
Öğrencilerden sorunun yanıtını kullanarak, boşluğu doldurmaları
istenir. Elde edilen yanıt sözlü tekrarlanır ve tahtaya yazılır (Küçük sarı
sokağın karşısında yaşıyor).
Öğretmen, yanıtta kullanılacak sözcüklerin altını soru kağıdında çizer.
Aşağıdaki soruları sorarak açıklamaların anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol
eder:
-Yanıtlarımızı nasıl tam tümce halinde yazacağız?
- Sorudaki hangi sözcükleri yanıtlarımızda kullanacağız?
- Yanıtlarımızda kullanacağımız sözcüklerin altını çizelim. (Çocukların
görsel olarak da ilişki kurabilmesine yardım etmek için öğretmen
sözcüklerin altını çizmek ve yanıtları yazmak için aynı renkle kalem
kullanır)
- Öğretmen, öğrenciler soruları yanıtlarken sınıfta dolaşıp, yardıma
ihtiyacı olanlara yardım eder.
Stratejiler: Seçici dikkat, tümdengelim/tümevarım
Öğrenciler ikişerli çalışabilir ve yazmada birbirlerine yardım
edebilirler. Öğretmen öğrencilerden yanıtlarını okumalarını isteyebilir
(son bir düzeltmeye gerek görürse). Öğrencilerden yanıtladıkları soru
kağıtlarını öğretmene vermeleri istenir. Öğretmen, tahtada soruları
okuyup, tam tümce halinde yanıtları kontrol eder:
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Soru 1: Kimin çok arkadaşı var? (Küçük mavinin)
Yanıt: Küçük mavinin çok arkadaşı var.
(Aynı işlemi tüm sorular için tekrarlanmalıdır).
Stratejiler: Seçici dikkat, tümdengelim/tümevarım
Bu öykü kullanılarak, sınıfın yetkinlik durumuna göre, bazı dilsel/dil
bilgisel unsurlar da çalışılabilmektedir. Aşağıda büyük/küçük harf
kullanımı, şimdiki ve geçmiş zamanı anlamlandırma ve temel noktalama
işaretleri çalışmalarında kullanılabilecek örneklere yer verilmiştir.
Büyük harf kullanma:
Aşağıdaki sorular sorularak ve öğrenciden alınan yanıtlar kullanılarak,
büyük/küçük harf kullanımına ilişkin bilgi elde edilir.
- Kitabın kapağı gösterilerek “Hangi sözcük tümcenizdeki ilk sözcük
olacak?” (küçük)
- “küçük” sözcüğü ilk sözcük olacaksa k’ye bir değişiklik yapmamız
gerekir, nasıl bir değişiklik olacak bu? (Büyük harf olacak)
- Neden? (Çünkü tümcenin ilk sözcüğü)
- Bunu tüm tümceler için yapar mıyız? (Evet)
- Peki, küçükten sonra hangi sözcük gelecek? (Mavi)…
Geçmiş Zaman:
Aşağıdaki sorular sorularak ve öğrenciden alınan yanıtlar kullanılarak
şimdi ve geçmiş arasındaki anlam farkı ortaya çıkarılır.
-Küçük mavi nereye baktı? (Oraya, buraya ve her yere)
-Küçük mavi şimdi mi baktı, yoksa önceden mi baktı? (önceden)
-Cevabımız “önceden” ise, “bak”ta değişiklik yapmamız gerekecek:
Önceden bak.... (baktı-kitapta ve yanıtlarda “baktı” biçimi önceden
görülmektedir)
-“bak”a –tı ekledik. –tı eklenince bugün mü demek, dün gibi önceden
mi demek? Bugün mü baktı, dün mü baktı? (dün).
- Bu hangi zamandır/zamandadır? Şimdiki mi? (şimdi mi baktı?)
geçmiş mi? (önceden mi baktı?) (önceden baktı/ geçmiş)
Noktalama:
Aşağıdaki sorular sorularak ve öğrenciden alınan yanıtlar kullanılarak,
temel noktalama işaretlerinin kullanımı çalışılabilir.
- Tümce bitince bittiğini göstermek için sonuna ne koyarız? (nokta .).
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- Tümcemiz soru soruyorsa sonuna ne koyarız? (soru işareti ?)
- Bir tümcenin sonunda soru işareti varsa ne demektir/anlarız? (soru
sorduğunu/soru tümcesi olduğunu)
- Bir tümcenin sonunda soru işareti yoksa ne demektir/anlarız? (soru
tümcesi olmadığını).
Bölüm V.11’de açıklanan soruları yanıtlama örnekleri de kullanılabilir:
Öğretmen sorudaki altı çizgili sözcüklerin dışındaki sözcükleri silerek
aşağıdaki örneği elde eder:
Küçük sarı ……… yaşıyor?
Öğrencilerden sorunun yanıtını kullanarak, boşluğu doldurmaları
istenir. Elde edilen yanıt sözlü tekrarlanır ve tahtaya yazılır:
Küçük sarı sokağın karşısında yaşıyor? Bu tümce bize soru mu soruyor?
Yoksa bu bir yanıt mı? Öğrenciler “yanıt” olduğunu söyleyince, Öğretmen
onlara “Peki yanıt ise soru işaretine ihtiyacımız var mı?” diye sorar.
“Hayır” yanıtını alınca da soru işaretini siler. Etkinlik hangi noktalama
işaretinin konulmasının tartışılması ile devam edebilir.
Bu bölümde, ilköğretim 1. Sınıf öğrencileri için dilsel, sosyal ve
akademik amaçlara ulaşmak için renkler konusu kullanılarak hazırlanmış
on derslik ünite planı yer almaktadır.
İlköğretim 1. Sınıf. 10 Derslik Ünite Planı: Renkler
Ders 1:
Sosyal amaç: Renkleri öğrenmek (ana ve ara).
Dilsel Amaçlar:
Dinleme:
- Sözel yönergeleri ve açıklamaları anlama;
- İkili ve grup çalışmalarını yürütebilme;
- Belirli bir bilgi için not alma.
Konuşma:
- Grup çalışmalarındaki bilgi alış-verişinde;
- Yanıtları paylaşma ve karşılaştırmada.
Okuma:
- Belirli bir bilgiye ulaşmak için öykü okuma;
- Sorulara yanıt arama.
Yazma: Bildirme tümcelerini tamamlamak için.
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İşlevler:
- Renkleri adlandırmak;
- “Bu ne renk?” sorusunu sormak ve yanıtlamak;
- Sorulardan türetilmiş bildirme tümceleri yazmak.
Ders 2:
Sosyal amaçlar:
- Ana (kırmızı, mavi, sarı) ve ara (mor, yeşil, turuncu) renkleri tanımak;
- Renklere/renk adlarına aşinalık kazanmak.
Dilsel amaçlar:
Dinleme: Yönergeleri, açıklamaları;
Konuşma: Tahminde bulunmak için;
Okuma: Belirli bir bilgi için;
Yazma: Renklerin doğru yazılışı için.
İşlevler:
- Renkleri ana ve ara olarak etiketlemek;
- Renkler hakkında soru sormak ve yanıt vermek;
- İçerikle ilgili sözcük yazmak;
Ders 3:
Sosyal/Akademik amaçlar:
- İki tip rengi ana ve ara olarak sınıflandırmak;
- Etkili bir not alma aracı olan T-listelemeyi kullanma alıştırması
yapmak.
Dilsel amaçlar:
Dinleme: Dikte edilmiş metni;
Konuşma: Bilgi alış-verişi;
Okuma: Bilgi için;
Yazma: Not alma, ana ve ara renkleri tanımlamak için T-listesini
doldurmada. Ör:
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T-listesi: Renkler

Ana Renkler

Ara Renkler

Mavi

Yeşil

......

......

......

......
......

Not: Yazma yerine boyama da yapılabilir.
İşlevler:
- Sınıflandırma;
- Tanımlama.
Ders 4
Sosyal/Akademik amaçlar: Yeni renkler üretmek için bir deney yapmak
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
- Yönergeleri, açıklamaları;
- Bilgi için;
- Eşli çalışmada bir arkadaşı.
Konuşma:
- Bilgi vermek için;
- Eşli çalışmada.
Okuma: Belirli bilgi sınıflarını.
Yazma:
- Renkleri karıştırmakla elde edilen yeni renklerin adlarını yazma;
- Ven şemasını doldururken, ör:
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İşlevler:
- Renkleri adlandırma ve sınıflandırma;
- Madde madde yazma (not alma).
Ders 5
Sosyal amaçlar: Renklerin doğal nesnelerin bir özelliği olduğunu
farkına varmak
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
- Yönergeleri, açıklamaları;
- Beyin fırtınasını.
Konuşma: Beyin fırtınası ve tartışmada;
Okuma: Bilgi almak ve vermek için;
Yazma: Meyve ve sebzelerin renklerini tanımlamak için tümceler
yazma.
İşlevler: Tam tümce yazma.
Ders 6:
Sosyal amaçlar: Meyve ve sebzelerin çeşitli renklerde olduğunu
öğrenmek. Sadece meyve ve sebze sınıfları arsında değil, bu sınıfların
kendi içlerinde de renk çeşitliliği olduğunu öğrenmek.
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
-

Yönergeleri, açıklamaları;
Bilgi için;
Birbirlerinin beyin fırtınasını;
İkili çalışmalarda arkadaşını.

Konuşma: Beyin fırtınası ve tartışmada;
Okuma: Bilgi almak ve vermek için.
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Yazma: Meyve ve sebzeleri renkler yardımıyla anlatmak için tümce
yazma.
İşlevler: Meyve ve sebzeleri renklerine göre adlandırma ve
sınıflandırma
Ders 7
Sosyal amaçlar: Bir araştırma projesi için Çocuk Ansiklopedisi’ni
kullanmayı öğrenmek: Araştırma projesi için beş farklı renkte meyve ve
beş farklı renkte sebze araştırılacak (Meyve sebzeler yerel olarak
üretilenlerden seçilmeyecek).
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
- Yönergeleri, açıklamaları;
- İkili çalışmalarda arkadaşını.
Konuşma: Grup tartışmalarında.
Okuma: Belli bir bilgi için Çocuk Ansiklopedisi’ni.
Yazma: Basit bir araştırma projesi yazma.
İşlevler: Rapor yazmak, anlatmak, tanımlamak.
Ders 8
Sosyal amaçlar:
- Sınıfa araştırma raporu sunmayı öğrenmek;
- Sebze ve meyvelerin renk çeşitliliğini öğrenmek.
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
- Sözlü sunumu;
- Bilgi için.
Konuşma:
- Rapor sunarken;
- Soruları yanıtlarken.
Okuma:
- Araştırma raporunu.
Yazma:
- Not alma.
İşlevler: Rapor sunmak, tanımlamak.
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Ders 9
Sosyal amaçlar:
- Meyve ve sebzelerdeki renk değişimini görmek için deney yapmak;
- Veri tablosunu doldurmayı öğrenmek.
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
-

Yönergeleri, açıklamaları;
Bilgi için;
İkili çalışmalarda arkadaşını;
Birbirlerinin beyin fırtınasını.

Konuşma: Bilgi alışverişi ve deney için yardım ederken.
Okuma: Etiketleri ve deney tablosunu.
Yazma: Deney tablosuna.
Ör:
Meyve/sebze türü: Muz
TARİH

RENK TANIMLAMA

12 Mart

Yeşil

15 Mart

Sarı

20 Mart

Siyah noktalı

..................

.................

İşlevler:
- Maddeler halinde yazma;
- Listeleme;
- Karşılaştırma.
Ders 10
Sosyal/dilsel amaçlar:
- Yaratıcı yazma dersi için renk konusu ile ilişkilendirilen dili işleyip
birleştirme;
- Çocukların hayal gücünü çalıştırarak bir öykü uydurmak (öyküyü
yazarken sözcük yerine resim de çizilebilir).
Dilsel amaçlar:
Dinleme:
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- Sınıf tartışmalarını;
- Diğer öğrencileri.
Konuşma:
- Sınıf tartışmalarında;
- Yardımlaşırken birbirleriyle.
Okuma: Kendilerinin veya diğerlerinin öykülerini okumak.
Yazma: Öykü için basit tümceler yazmak.
İşlevler: Kendi yazdıkları tümceleri, kendi uydurdukları öyküyü
yazmak için birleştirmek.
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